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Enquadramento (I) 

• Modelo teórico (em avaliação empírica) 

 

 

• Base: revisão da literatura  
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Características das referências 
Frequências 

(n/ %) 
Tipo de trabalho 

Frequências 

(n/ %) 

Passos de pesquisa 

Compreensão geral do jogo 

patológico 
21/35 

Estudo empírico 7/33,3 

Revisão da literatura 5/23,8 

Outros (e.g., modelos 

teóricos; manuais de 

diagnóstico) 

9/42,9 

Jogo patológico e família 24/40 

Estudo empírico 14/58,3 

Revisão da literatura 7/29,2 

Outros (e.g., modelos 

teóricos; manuais de 

diagnóstico) 

3/12,5 

Jogo patológico e conjugalidade 11/18,3 

Estudo empírico 8/72,7 

Revisão da literatura 1/9,1 

Outros (e.g., modelos 

teóricos; manuais de 

diagnóstico) 

2/18,2 

Informação sistémica integradora 

das evidências resultantes dos 

passos anteriores 

4/6,7 

Estudo empírico 0/0 

Revisão da literatura 0/0 

Outros (e.g., modelos 

teóricos; manuais de 

diagnóstico) 

4/100 

Data de publicação 
Antes 2000 17/28,3                  60 

 Depois 2000 43/71,7 
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• Modelo teórico (em avaliação empírica) 

 

 

• Base: revisão da literatura  

 

 

• Visa compreender o desenvolvimento  e, sobretudo 
a manutenção do JP 

 

 

• Parte-se de uma macro perspetiva para uma micro 
perspetiva, onde todos os níveis de compreensão se 
influenciam reciprocamente 

 

 

 

Enquadramento II 



Micro 

perspetiva 

Macro 

perspetiva 

Contexto Social 

acessibilidade aceitação social 

Família de Origem 

transgeracionalidade: 

direta e indireta 

funcionamento familiar: gestão 

emocional, regras e papéis, 

comunicação 

Casal 

Indivíduo 

fragilidade biológica, psicológica, 

social 

JOGO PATOLÓGICO = VALOR DESENVOLVIMENTAL 

SINTOMA DA FUNÇÃO CONTROLO/PODER 

intimidade 

(emocional e 

sexual) 

desconexões comunicação 
controlo 

e poder 

Modelo Sistémico Integrador do JP (I)  
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Modelo Sistémico Integrador do JP (II)  

Contexto social 
 

Aceitação social 

e 

Acessibilidade  

 

 
 

Diversificação geográfica e on-line de locais e de produtos de jogo 
 e publicitação dos mesmos 

  



Micro 

perspetiva 

Macro 

perspetiva 

Contexto Social 

acessibilidade aceitação social 

Família de Origem 

transgeracionalidade: 

direta e indireta 

funcionamento familiar: gestão 

emocional, regras e papéis, 

comunicação 

Casal 

Indivíduo 

fragilidade biológica, psicológica, 

social 

JOGO PATOLÓGICO = VALOR DESENVOLVIMENTAL 

SINTOMA DA FUNÇÃO CONTROLO/PODER 

intimidade 

(emocional e 

sexual) 

desconexões comunicação 
controlo 

e poder 

Modelo Sistémico Integrador do JP (III)  
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Modelo Sistémico Integrador do JP (IV)  

Família de origem 
 

Transgeracional (direta ou indireta) 

e 

Relacional 

 

Funcionamento da família do jogador - três grandes áreas de dificuldades:  
1) gestão de emoções e afetos, mais especificamente no que respeita à sua 

expressão e comunicação; 
2)  regras e papéis familiares pouco claros 

 3) pobreza comunicacional, muitas vezes, pautada por discussões e mentiras  

Transmissão de comportamentos, 
pensamentos, crenças (etc.), diretamente 
relacionados com o jogo (e.g., hábitos de 

jogo na família ou crenças 
desvalorizadoras do potencial 

psicopatológico do jogo) 

Fatores de desenvolvimento do JP 
como, por exemplo, maus tratos 

infantis ou o significado atribuído ao 
dinheiro na família de origem do 

jogador 



Micro 

perspetiva 

Macro 

perspetiva 

Contexto Social 

acessibilidade aceitação social 

Família de Origem 

transgeracionalidade: 

direta e indireta 

funcionamento familiar: gestão 

emocional, regras e papéis, 

comunicação 

Casal 

Indivíduo 

fragilidade biológica, psicológica, 

social 

JOGO PATOLÓGICO = VALOR DESENVOLVIMENTAL 

SINTOMA DA FUNÇÃO CONTROLO/PODER 

intimidade 

(emocional e 

sexual) 

desconexões comunicação 
controlo 

e poder 

Modelo Sistémico Integrador do JP (V)  
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Modelo Sistémico Integrador do JP (VI)  

Casal 
 

 
É, geralmente, o primeiro a sentir os efeitos do JP. 
 
É considerado o subsistema que mais afeta o indivíduo ao 
longo da sua vida de modo que as mudanças que aqui ocorrem 
têm uma forte influência nos outros subsistemas familiares. 

Insatisfação conjugal elevada:  
 
1) intimidade emocional (e.g., sofrimento psicológico, raiva, culpa, frustração, 

ressentimentos) e sexual (insatisfação sexual);  
2) comunicação (e.g., mentiras, enganos, tentativas de ocultar ou reparar os danos 
causados pelo problema);  
3) controlo e poder (e.g., condutas violentas, o aspeto financeiro como principal foco de 
luta pelo poder);  
4) desconexão, isto é, falta de consciencialização, reconhecimento, aceitação e articulação 
das experiências de um dos parceiros com as experiências do outro. 
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Modelo Sistémico Integrador do JP (VII)  

Casal 

Não é o sistema que designa o sintoma, é um comportamento,  
entre um conjunto infinito de outros possíveis que  vai ter um  
impacto que não teria, se o sistema já não estivesse com dificuldades 
 
O jogo seria sinal da existência de perturbação numa ou em mais funções vitais do 
subsistema conjugal (e.g., controlo/poder)  
 
O comportamento de jogo torna-se patológico ao substituir/triangular essa função do 
subsistema conjugal 

Estas características do funcionamento conjugal e o JP 
alimentam-se recursivamente 

O jogo permitirá ao jogador reencontrar um espaço individual para a satisfação da sua 
necessidade de controlo e poder, possibilitando ao cônjuge exatamente o mesmo – 
simetria escondida em torno da obtenção de poder na relação (ciclo vicioso e auto-
reforçado) 



Micro 

perspetiva 

Macro 

perspetiva 

Contexto Social 

acessibilidade aceitação social 

Família de Origem 

transgeracionalidade: 

directa e indirecta 

funcionamento familiar: gestão 

emocional, regras e papéis, 

comunicação 

Casal 

Indivíduo 

fragilidade biológica, psicológica, 

social 

JOGO PATOLÓGICO = VALOR DESENVOLVIMENTAL 

SINTOMA DA FUNÇÃO CONTROLO/PODER 

intimidade 

(emocional e 

sexual) 

desconexões comunicação 
controlo 

e poder 

Modelo Sistémico Integrador do JP (VIII)  
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Modelo Sistémico Integrador do JP (IX)  

Indivíduo 
 

 
Características de personalidade (impulsividade, falta de 
controlo, etc.) - DSM-IV-TR  
 
Aspetos do como o funcionamento neurocerebral, fatores 
biológicos 
 

Marcos de elevado stress na vida do jogador como imigração, perda, mudança ou 
despromoção de emprego, retrocesso financeiro, deterioração de saúde, transições do ciclo 
vital (casamento, nascimento do primeiro filho, reforma) 

Vulnerabilizam o indivíduo, aumentando 
a sua predisposição para o problema  



Nota conclusiva 
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Estes níveis cumprem um importante papel no 
funcionamento multidimensional do jogo. 
 
 Todos estes níveis interagem entre si recursivamente.  
É fácil perceber como, num contexto social de aceitação e de facilidade 
geográfica, por exemplo, a fragilidade invocada ao nível individual, ao interagir 
com as dificuldades de definição da relação de poder no casal e em articulação 
com aspetos transgeracionais propícios ao desenvolvimento do JP, facilitam o 
processo de seleção do sintoma atrás explicitado. 

O grau de psicopatologia associada ao jogo depende da relação que o jogador 
estabelece com essa atividade que está altamente relacionada com a qualidade 
da relações familiares e conjugais do jogador, tal como clarifica o modelo.  
 
Desta forma, parece essencial que a família e o casal, sejam incluídos nas 
abordagens não só compreensivas, como também terapêuticas relativas ao JP.  
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