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1- Benefícios dos Videojogos: 

• Cognitivos (Treino da atenção deslocada, desenvolvimento de competências espaciais, desenvolvimento da 
linguagem, criação de oportunidades de aprendizagem, promoção da criatividade);

• Comportamentais (Motricidade fina, manipulação de objetos e exercício físico, coordenação motora olho-
mão);

• Emocional (Melhoria do humor, aumento de emoções positivas, aumento do relaxamento, diminuição da 
ansiedade);

Enquadramento da cultura dos videojogos 
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2- Evolução dos Videojogos desde os anos 70, passando pelos anos 80 e 90 até aos anos 2000 e 2010:
Evolução em termos da cor, do som, dos gráficos;

• 2000 – Consolas e playstations (hipótese de jogar com outras pessoas em todo o mundo, capacidade de 
colocar o jogador “dentro” do jogo);

• 2010 – smartphone e tablet (aumento da quantidade de pessoas conectadas a um jogo; um mesmo jogo 
pode ser jogado em diferentes dispositivos; fenómeno da visualização através da internet de jogadores 
profissionais a jogarem um jogo).

Enquadramento da cultura dos videojogos 

27/11/2020 Encontro Nacional de profissionais de CAD | 25 – 26 - 27 NOVEMBRO 2020 | online | Workshop A - Dependências sem substância: estamos preparados para responder às novas formas de CAD? 3



- Ação;
- Estratégia;
- Aventura;
- RPG;
- Sandbox;
- MMORPG (Mass Multiplayer On Line Roll Play Game);
- MMO 

Análise do potencial aditivos dos jogos através da distribuição dos mesmos em quadrantes, desde os mais 
simples aos mais complexos e dos associais aos sociais – Com maior potencial aditivo estão os jogos que se 
situam no quadrante mais complexos e sociais.

• Importância dos técnicos conhecerem as nomenclaturas e gírias à volta dos videojogos.  

Tipologia dos videojogos

27/11/2020 Encontro Nacional de profissionais de CAD |25 – 26 - 27 NOVEMBRO 2020 | online | Workshop A - Dependências sem substância: estamos preparados para responder às novas formas de CAD? 4



Percentagem de jogadores distribuídos por sexo:
- Homens 54%
- Mulheres 46%

• O lançamento de videojogos no mercado altera as estatísticas, nomeadamente na percentagem de jogadores 
em função do sexo.

• Idade média dos jogadores 33 anos – Homens
34 anos - Mulheres

- 90% dos jogadores são considerados como recreativos e sem fatores de perigo;
- 53% dos jogadores refere que jogar lhes confere benefícios sociais;
- 54% dos jogadores jogam com outras pessoas;
- 56% dos jogadores joga no computador, 53% joga na consola e 36% joga nos smartphones. 

Estatísticas relativas aos videojogos
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Jogador Saudável

- Interesse em jogar                                                                        - Quantidade estável de tempo de jogo 
- Não mostra sintomas de abstinência                                        - Joga de forma recreativa 
- Não fica deprimido
- Tem auto controle

Jogador Problemático
- Fuga à ansiedade, tristeza
- Incapacidade em reduzir ou parar                         - Perda ou danos nas relações                                  
- Interesse exclusivo no jogo – obsessivo                                       - Perde de outros interesses
- Manutenção do comportamento perante danos
- Mentir sobre tempo de jogo 
- Tolerância

Jogador saudável vs jogador problemático
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Internet Gaming Disorder (DSM 5)

- Presença de 5 sintomas no último ano (Dependência).

O que torna o jogo aditivo?
- Caraterísticas sociais, caraterísticas de manipulação e controle, a narrativa.

Caraterísticas do jogador que o tornam mais vulnerável:
- Ausência de pertença a grupos;
- Fraca ou ausente autonomia perante a condução da sua vida;
- Dificuldades em lidar com a frustração.

Critérios de Perturbação e O que torna o Jogo Aditivo
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Fatores predisponentes no indivíduo:
• Presença de dispositivos de jogo no quotidiano, ansiedade social, funcionamento familiar, baixo rendimento

escolar, PHDA, Perturbação do espetro do autismo, perturbações do humor, isolamento, deficit de
competências sociais.

Fatores de Manutenção (no jogo):
• Reforço eminente;
• Reforço contínuo; 
• Inclusão num grupo;
• Alívio de sintomatologia depressiva

Fatores predisponentes e de manutenção

27/11/2020 Encontro Nacional de profissionais de CAD | 25 – 26 - 27 NOVEMBRO 2020 | online | Workshop A - Dependências sem substância: estamos preparados para responder às novas formas de CAD? 8



A investigação na área aponta para que a retirada dos videojogos por completo da vida de uma
pessoa, pode ter efeito contrário ao pretendido, ou seja, a retirada deve ser gradual, com
mensagens claras e negociada.

1- Desintegração: Importância de interromper o percurso que pode lavar à adição.
Pistas para a intervenção: Importância de serem identificados os sinais que indicam inicio de
comportamento aditivo e transmitir os mesmo aos cuidadores de jovens, no sentido de
conseguirem interromper o percurso.

Sinais de alerta: redução do sono, perde de interesse em outras atividades, conflitos familiares, 
aumento de tempo de jogo.

Pistas para intervenção: Lançamento de campanhas de sensibilização/Informação sobre estes
sinais e importância de estar atento ao surgimento dos mesmos.

Metodologias preventivas
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2- Psicoeducação:

Pistas para a intervenção:
• Campanhas para a moderação do jogo;
• Campanhas para a promoção do jogo saudável;
• Redução dos danos – Orientação para a indústria (Exemplos: colocar nos videojogos recomendações de limite 

de tempo, identificar no jogo as componentes aditivas presentes no mesmo, revisão dos critérios para as 
idades, chegar até aos youtubers (que são influenciadores).   

Metodologias preventivas
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3- Redução do dano:

No jogador: Desligar notificações do jogo;
Utilizar o “night mode”;
Definição de alarmes como forma de interromper o jogo;
Realizar pausas.

Metodologias preventivas
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4- Prevenção da recaída:

Abstinência total                         VS                                   Abstinência parcial

Qual a melhor intervenção?
Na medida em que existem múltiplas formas de chegar aos videojogos e que os mesmos estão muito presentes 
no nosso quotidiano, a abstinência parcial parece ser a mais indicada.

- Definir jogos “proibidos” (pelo seu potencial aditivo);
- Restrição da compra de jogos “problemáticos”;
- Definição de limites de tempo no próprio jogo;
- Restringir acesso a algumas aplicações.

Metodologias preventivas
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«Obrigado pela vossa atenção.»
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