
Saúde Mental e Bem Estar

Por: Estação Psi O jogador patológico passa por processos
químicos e emocionais que interferem no
sistema de inibição comportamental
(responsável pelas vias de
neurotransmissão de noradrenalina,
dopamina e serotonina). Com o
desequilíbrio, a pessoa experimenta
sensações que podem ser de felicidade,
pertencimento, coragem, euforia, que são
reforços positivos. Assim, sua percepção
da realidade é distorcida pelos reforços
positivos e negativos. 
Os jogadores patológicos podem gastar
grandes quantias de dinheiro e tempo com
jogos de azar, como cassinos, máquinas
caça-níqueis, jogos de cartas e apostas
esportivas. Eles também podem recorrer a
medidas desesperadas, como roubar ou
vender bens, para obter dinheiro para
jogar. Além disso, podem apresentar
sintomas de isolamento social e alienação
da vida real, enquanto imerso numa
realidade virtual. 

Entenda a condição, suas causas, aprenda a identificar o jogador patológico e conheça as
formas mais adequadas para o tratamento

A Ludopatia é reconhecida como uma
condição médica caracterizada pela
compulsão de uma pessoa por jogar jogos de
azar, o que pode levar a graves
consequências para o indivíduo, financeiras,
sociais, física e emocionais. 

O vício em jogos de azar é classificado com
os CID-10-Z72.6 (Mania de jogo e apostas) e
CID-10-F63.0 (Jogo patológico). Embora o
jogo possa ser uma atividade divertida e
socialmente aceitável quando praticada em
moderação, a Ludopatia ocorre quando o
jogo se torna incontrolável e interfere na vida
diária da pessoa, que se torna um jogador
patológico.

É caracterizado como jogador patológico a
pessoa que tem uma dependência compulsiva
e incontrolável do jogo. 

Ludopatia
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As causas da Ludopatia incluem fatores
genéticos, biológicos, psicológicos e sociais.
Por exemplo, algumas pessoas são
geneticamente predispostas a desenvolver
comportamentos de jogo compulsivo. Outros
fatores incluem depressão, ansiedade,
estresse, baixa autoestima e falta de controle
sobre as emoções.

A Ludopatia pode ter graves consequências
financeiras e familiares para a pessoa que
sofre com essa condição. O jogo compulsivo
pode levar a endividamento, perda de bens,
problemas de relacionamento e até mesmo
divórcio. Além disso, a pessoa pode perder o
emprego devido a faltas frequentes ou
comprometer sua saúde física e mental.

A Organização Mundial da Saúde (OMS)
estima que aproximadamente 1-2% da
população adulta em todo o mundo seja
afetada pela Ludopatia. No entanto, é
importante destacar que esta estimativa é 

conservadora (dependendo do estudo,
pode variar de 0,3 à 6%) , uma vez que
muitas pessoas com Ludopatia podem
não procurar tratamento ou nem mesmo
reconhecer que têm um problema.

O Ministério da Saúde estima que 1,5%
da população brasileira sofre de algum
transtorno relacionado ao vício em jogos
de azar. Essa estimativa é baseada em
estudos realizados em diversas regiões do
país. Os dados do Ministério da Saúde
também indicam que a maioria dos
pacientes com Ludopatia são homens,
com idade entre 30 e 50 anos.
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A relação do vídeo em jogos e a
Internet

Desde o advento da internet, houve um
aumento significativo na oferta de serviços
de apostas online, o que tem potencial para
aumentar os índices de incidência de
Ludopatia. A facilidade de acesso e a
disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por
semana, tornam mais fácil para as pessoas
desenvolverem hábitos de jogo
problemáticos. Além disso, o anonimato e a
sensação de isolamento proporcionados pela
internet podem ser fatores contribuintes para
o aumento da Ludopatia.

Segundo o psicólogo Ricardo Cersósimo,
em seu estudo “Dependência de
Psicológica de Internet” (2015) 
    “A Dependência de Internet é um
conceito que passou a ser aceito como
um transtorno, na última década, cujos
sinais podem ser mascarados ou
justificados, já que se trata de um avanço
tecnológico. Por ser um tema muito atual,
as avaliações clínicas são muito
abrangentes, e é muito difícil identificar a
dependência em uma primeira avaliação.
O usuário deste comportamento virtual,
assim como outros tipos de dependências
como álcool e drogas, parece usar a
internet como uma fuga de seus
problemas; mas apesar de camuflar suas
dificuldades, seus problemas persistem,
pois ao invés de enfrentá-los, tenta
substituí-los com o uso compulsivo da
internet; na verdade os problemas ainda
estarão lá após o uso; com isso este
comportamento torna-se um ciclo vicioso
e dependente.”

3



A regulamentação e legalização dos
Jogos de Azar no Brasil

Durante a pandemia da Covid-19, o interesse
por “jogos de azar” alavancou
razoavelmente, uma vez que as pessoas se
sentiam mais estressadas e inseguras em
relação à instabilidade econômica do mundo
e viam a atividade de gambling - nome da
indústria de jogos de azar- como
entretenimento e uma forma de fazer renda
extra.
É importante que sejam tomadas medidas
para garantir que a oferta de serviços de
apostas online seja feita de forma responsável
e segura, incluindo a implementação de
medidas de prevenção e controle da
Ludopatia, bem como a disponibilidade de
tratamento para aqueles que desenvolvam
problemas com o jogo.

por outro lado existe um lobby muito
poderoso para regulamentação e pela
liberação dos jogos de azar no Brasil,
incluindo Bingos, Cassinos, Jogo do
Bicho e os jogos de apostas esportivas.

Com um forte crescimento de usuários
nos últimos anos e uma grande projeção
para 2023, existe uma expectativa alta em
relação à legalização dos jogos de apostas
online no Brasil.  

Existem alguns projetos em tramitação no
Senado e Congresso Nacional, um deles
tramita foi apresentado no congresso a
mais de 30 anos, em 1991. De autoria do
ex-deputado Renato Vianna (PMDB-SC),
foi aprovado pela Câmara em fevereiro de
2022. 
Na versão final, a proposta legaliza
cassinos, bingos, jogo do bicho e sites de
aposta esportiva. Após a aprovação dos
deputados, o projeto foi remetido ao
Senado, onde não passou por tramitações
significativas desde então.

Se por um lado a Ludopatia é reconhecida
como uma questão de saúde, que tem
aumentado ao longo dos últimos anos,
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O tratamento para a Ludopatia é
individualizado e pode envolver uma
combinação de diferentes abordagens, de
acordo com as necessidades específicas
da pessoa. É importante que o tratamento
seja realizado por profissionais
qualificados, como psiquiatras e
psicólogos. Além é muito importante para
o paciente a prática de atividades físicas e
intelectuais, interação social, alimentação
adequada e sono equilibrado.

Se você conhece alguém que está
passando por uma condição de jogador
patológico, ofereça ajuda, converse com
ela sobre a necessidade de buscar auxílio
profissional.

A clínica Estação Psi oferece atendimento
especializado em cuidados para a saúde
mental e emocional, incluindo
atendimento médico psiquiátrico e
acompanhamento psicológico. Para mais
informações, entre em contato via
WhatsApp 11 99963-7723. 

Terapia: Terapias como a terapia
comportamental cognitiva e a terapia de
grupo podem ajudar a pessoa a identificar e
lidar com as causas subjacentes do
comportamento de jogo, bem como a
desenvolver estratégias para evitar o jogo
excessivo. A terapia financeira pode ajudar a
pessoa a gerenciar suas finanças de maneira
saudável e evitar o endividamento devido ao
jogo.
Apoio de grupo: Participar de grupos de
apoio, como O Jogadores Anônimos
(jogadoresanonimos.org.br), pode ser uma
ótima maneira de obter suporte emocional e
motivação para evitar o jogo.
Medicação: Alguns medicamentos, como
antidepressivos e medicamentos para
transtornos de ansiedade, podem ser
prescritos para ajudar a controlar os impulsos
de jogo.

As formas mais adequadas de
tratamento para a Ludopatia
incluem:
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