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Introdução:
Os Transtornos Relacionados com Substâncias (TRS) são, na sua essência, um problema de Tomada de Decisão (TD) (1), podendo ser
compreendidos como patologias da “tomada de decisão”(2), “escolhas”(3) ou patologias do “horizonte temporal” (4). A hipótese do
marcador somático proporciona uma explicação possível deste problema, considerando que a TD é um processo orientado por sinais
emocionais ou marcadores somáticos que antecipam as possíveis consequências das diferentes opções de decisão (5,6). A incapacidade para
provocar ou processar estes sinais emocionais produziria uma “miopia para o futuro”, ou seja, uma incapacidade para antecipar as possíveis
consequências positivas ou negativas de determinadas acções (6). Vários estudos, que avaliaram o desempenho de pessoas com TRS, com
base na prova Iowa Gambling Task (IGT), demonstraram mudanças significativas nos processos de TD em condições ambíguas (6,8), ou seja
em que os indivíduos não tinham conhecimento explícito sobre a probabilidade de receber uma recompensa ou um castigo (6). Esta prova
em sido usada para avaliar o modelo de marcador somático na Tomada de Decisão.
Objectivo: Estudar o desempenho na Tomada de Decisão, com base numa tarefa neuropsicológica, em pessoas com TRS, em situação de
abstinência, em tratamento numa Comunidade Terapêutica/Unidade de Dia.
Método: Uma versão computorizada do IGT foi administrada a uma amostra intencional de utentes (N=31), que cumprem os critérios de
selecção, em tratamento numa unidade da DICAD/ARS Norte: Comunidade Terapêutica Ponte da Pedra (CT/UD). Este estudo preliminar faz
parte de um projecto aprovado pela Comité de Ética de Saúde da ARS Norte, a 3 de Outubro de 2017 (Opinião Legal nº128/2017), integrando
uma investigação transfronteiriça com a Galiza, Espanha.
Resultados:
As pontuações médias, da amostra total, no IGT correspondem a um desempenho classificado como inadaptado nos 5 blocos da prova e na
pontuação total (M =-6.26; SD = 23.33). Não se encontraram diferenças no desempenho final da prova entre homens e mulheres, sendo
considerado desadaptado o desempenho quer nos homens (M =-5.33; SD =23.46), quer nas mulheres (M= -9.43; SD= 24.43). Todo o grupo
de indivíduos desta amostra tende a tomar más decisões em situações de ambiguidade.

Iowa Gambling Test (IGT)

N=31

Bloco 1

-2,19(4,85)

Bloco 2

-1,74(4,97)

Bloco 3

-1,81(4,77)

Bloco 4

-0,45(7,44)

Bloco 5

-0,29(7,18)

IGT Total

-6,26(23,33)

Conclusões:
Os resultados obtidos no estudo realizado indicam que uma grande parte dos indivíduos da amostra apresenta alterações neuropsicológicas
na tomada de decisão. Estes resultados são consistentes com investigações prévias (7), pelo que a hipótese do marcador somático
proporciona uma boa explicação para os déficits evidenciados nesta amostra. A dificuldade ou, mesmo, deterioração na Tomada de Decisão
na vida quotidiana, para além do contexto de estudo, pode contribuir para uma pior qualidade de vida e para o ciclo de gravidade de
consumo de substâncias em que estas pessoas tendem a estar envolvidos. A deterioração pode, nomeadamente, levar a um menor
cumprimento dos programas de tratamento, favorecendo a recaída e os resultados negativos destes utentes, como a doença e morte
(Biernacki et al., 2018) (9). Assim, estas alterações neuropsicológicas têm implicações em diferentes aspectos da funcionalidade destes
indivíduos, não apenas no comprometimento a nível clínico, como também a nível das relações familiares, no déficit social e na dificuldade
de reincorporação profissional. Estas alterações neurocognitivas, globalmente, devem ser consideradas no diagnóstico, tratamento e
prevenção de TRS, pois a sua identificação será de extrema importância de modo a permitir que as pessoas com deterioração cognitiva
possam integrar programas específicos de reabilitação cognitiva.
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