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Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo geral um jogo analógico para área médica dentro da área de psiquiatria,

contemplando  seus  principais  fundamentos  e  elementos  de  jogos  de  cartas,  e  o  seu  processo  de

desenvolvimento tendo como base um jogo de mistérios e enigmas.  O que  justifica essa investigação é

escassez de debate sobre o tema proposto, sob a visão do desenvolvimento de jogos para a saúde, apresenta

carência  de  jogos  lúdicos  na  área  da  saúde se  comparadas  às  outras  áreas  da  indústria  de  jogos,

especialmente no Brasil. O que motiva a realização dessa pesquisa é a possibilidade de investigar alternativas

que possam contribuir para a evolução da indústria de desenvolvimento de jogos sérios no Brasil, no sentido

de incentivar o desenvolvimento de um produto educativo de jogo atualmente usado para treinamento, e que

pode ser  explorado fazendo uso em centros  de atendimento psiquiátrico.  A presente  investigação busca

responder  a  seguinte  questão  proposta:  como  desenvolver  jogos  analógicos  focados  para  pacientes

diagnosticados  com  TDAH ?  Considera-se  a  hipótese de  que  jogos  analógicos  físicos,  através  de  sua

tecnologia antiga, é viável para o desenvolvimento de jogos de cartas no cenário da indústria seria de jogos

digitais  e  analógica. Optamos  pela  metodologia  de  pesquisa  científica de  natureza  qualitativa,  do  tipo

descritiva, com origem de dados bibliográficos/documentais, com local de realização, uma vez que enfrenta

aspectos teóricos e empíricos, com intuito de cumprir seu objetivo geral. A revisão de estudos anteriores 

relacionados ao tema proposto teve foco delimitado o período entre 1798 a 2020,  contemplando livros,

artigos científicos, teses e dissertações, considerando pesquisas disponíveis nas seguintes bases online:, a)

Banco de Teses e Dissertações da Capes, b) SBGames – Simpósio Brasileiro de Games, c) Google Scholar.

d) SBEI - Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Também foram considerados para a revisão de

estudos anteriores,  os artigos disponíveis na  Scientific Electronic Library Online –  SciELO, das revistas

científicas classificadas como nível A1 a A3 do Qualis-Capes na área de interdisciplinar e medicina.  Os

instrumentos de coleta de dados serão execuções praticas, entrevistas e observação. Os referenciais teóricos

que sustentam esta investigação são os conceitos de jogos de tabuleiro (BELL, 1960); , jogos da área médica

(VASCONSELLOS, 2018),(CARVALHO,2018), (ARAÚJO,2018).  O  contexto desta investigação envolve

espaços de pesquisa, ensino e extensão das instituições onde pesquisadores parceiros atuam. Os resultados

esperados com essa pesquisa são: 1) Desenvolvimento de um jogo de  cartas para TDAH tomando como

referência os estudos anteriores e referenciais teóricas abordadas; 2) O produto possa ser usado em um futuro

próximo.

Palavras-chave: jogos de cartas, jogos para saúde, desenvolvimento de jogos analógicos, TDAH.
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Abstract 

This research has as general objective an analogue game for the medical area within the area of

psychiatry, contemplating its main fundamentals and elements of card games, and its development

process based on a game of mysteries and riddles. What justifies this investigation is the scarcity of

debate on the proposed theme, from the point of view of the development of games for health, it

presents a lack of playful games in the health area when compared to other areas of the games

industry,  especially  in  Brazil.  What  motivates  this  research  is  the  possibility  of  investigating

alternatives that can contribute to the evolution of the serious game development industry in Brazil,

with no sense of incentive for the development of an educational game product currently used for

training, and that can be exploited using psychiatric care centers. This investigation seeks to answer

the following question: how to develop focused analog games for patients diagnosed with ADHD?

It is considered the hypothesis that physical analog games, through its old technology, is feasible for

the development of card games in the industry scenario would be digital and analog games. We

opted  for  the  qualitative  descriptive  scientific  research  methodology,  with  the  origin  of

bibliographic / documentary data, with place of realization, since it faces theoretical and empirical

aspects, in order to fulfill its general objective. A review of previous studies related to the theme

focused  on  the  period  between  1798  to  2020,  including  books,  scientific  articles,  theses  and

dissertations, considering research available in the following online databases:, a) Capes Thesis and

Dissertation Bank, b) SBGames - Simpósio Brasileira de Games, c) Google Scholar. The articles

available  in  Scientific  Electronic  Library  Online  –  SciELO,d)  SBEI  -  Simpósio  Brasileiro  de

Informática na Educação  from the scientific journals classified as level A1 to A3 of Qualis-Capes

in the area of interdisciplinary and medicine, were also considered for a review of previous studies.

The instruments of data collection will  be practical executions,  discovery and observation.  The

theoretical  references  that  support  this  investigation  are  the  concepts  of  board  games  (BELL,

1960);, games in the medical field (VASCONSELLOS, 2018), (CARVALHO, 2018), (ARAÚJO,

2018). The context of this investigation involves spaces for research, teaching and extension of the

institutions  where  research  partners  work.  The  expected  results  with  this  research  are:  1)

Development of a card game for ADHD taking as a reference the previous studies and theoretical

references addressed; 2) The product can be used in the near future.

Keyword: card games, games for health, development of analog games , ADHD.
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A principal questão dessa pesquisa tende se os sentidos do Transtorno do Déficit de Atenção com,

Hiperatividade(TDAH) podem ser amenizados por meio de prática de jogos, tanto digitais e tanto

analógicos, aproximar entre o campo médico e campo dos estudos lúdicos para criação de novas

soluções para aqueles que sofrem com o TDAH. Assim Mentalos nasceu com a ideia de que mais

jogos podem ser usados para ajudar pacientes com TDAH e não apenas para o entrerimento pessoal

Objetivos

Objetivo Geral: O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade por anos continua tratado

com formas muito convencionais, sobretudo com uso de remédios.  Mentalos é acompanhado de

uma expectativa de que o uso de remédios diminua, e que mais jogos possam, surgir para lidar com

as dificuldades daquelas diagnosticadas com TDAH. Assim o principal objetivo desse trabalho é

propor que um jogo Mentalos, que possa ser utilizado com essa finalidade.

Objetivos Específicos

1.Investigar a hipótese de que os jogos possam ser utilizados para questões de saúde ganhem mais

espaço, relativizando o senso-comum de que jogos são apenas entretenimento.

2. Que o Mentalos possa ser utilizado futuramente centros de psiquiatra e psicologia onde atendam

pacientes diagnosticados com TDAH em todos os níveis, contribuindo para que mais jogos possam

estar presentes em ambiente médico e terapêutico.

Justificativa e Relevância da Pesquisa

DSM = Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
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Do ponto de vista de sua relevância acadêmica, cabe observar desde a década de 1960 quando o

TDAH  entrou  do  DSM,  apenas  remédios  foram  oferecidos  como  alternativa  para  tratar  o

Transtorno, combinado a ações clínicas, ações psiquiátricas e à submissão do paciente a inúmeros

testes cansativos, e com pouco resultado prático. Percebe-se, assim, a ausência de uma experiência

mais lúdica e interativa para fazer com que o paciente com TDAH se sinta mais familiarizado com

os meios em que está atualmente convivendo.  Mentalos idealmente poderá ser usado em centros

terapêuticos junto com outros jogos de mídia digital e analógica.

Já de um ponto de vista pessoal: posso afirmar que vivenciei meus anos escolares com o TDAH, e

foi com o auxilio do videogame que pude reduzir minha desatenção e minha hiperatividade, e esse é

um dos motivos pelos quais gostaria de contribuir para que o TDAH possa ser tratado com jogos, de

forma a reduzir o uso dos medicamentos que estão na sociedade a muitos anos.

Percurso acadêmico

Eu lembro que desde quando eu era estudante do fundamental 1 e fui diagnosticado com TDAH e

Dislexia  em um dia depois de uma série  de exames muito cansativos  e  nada divertidos,  testes

massivos ano pôs ano mas não precisei usar medicamentos por incrível que pareça, anos de escolas

no começo foram um pesadelo tanto nas aulas de português e matemática,  errava letras, errava

números, não conseguia nem me concentrar, e o pior aconteceu, eu repeti a 5 serie por causa do

resultado do TDAH e da Dislexia que me deixou muito para baixo na época, umas das minhas

fonoaudiólogas me contou que pessoas famosas tinha TDAH e Dislexia para tentar levantar meu

astral na época e deu certo, eu cresci e estou vivendo até hoje com o TDAH e Dislexia lado a lado,

fiz faculdade na FATEC de Carapuicuiba e não desisti nenhum instante do curso, eu não vou desistir

de ser um futuro professor com TDAH e Dislexia que vai querer muito incentivar meus futuros

alunos a criarem sempre algo para ajudar a sociedade em que vivemos com projetos culturais ou

educativos.

DSM = Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
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Medologia de pesquisa - Pesquisa descritiva

Chama-se  pesquisa  descritiva à pesquisa  científica,  que  tem  como  objetivo  é  descrever  as

características de seu objetivo ou fenômeno de estudo.

Cabe ao pesquisador fazer o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos de seu interesse, 

de modo isento e objetivo. A descrição deve formar o fato mais compreensível e facilitar a posterior 

elaboração de modelos que tomem o fatio ou objetivo em questões tratáveis segundo procedimentos

técnicos. 

São utilizadas técnicas, normalmente técnicas padronizadas para a coleta de dados, dependendo do 

objeto e dos objetivos descritivos da pesquisa.

A presente pesquisa combina a descrição do problema, à proposição de um produto original, um 

jogo analógico, com o que se espera poder contribuir as opções terapêuticas para seu tratamento.

DSM = Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
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TDAH

O presente capítulo visa apresentar uma versão concisa da história do Transtorno de Déficit de

Atenção ou Hiperatividade (doravante,  apenas  TDAH). Vamos olhar  rapidamente a história  dos

sintomas, diagnósticos e dos tratamentos que vêm sendo propostos pela medicina convencional.

Nosso propósito é permitir ao leitor compreender em que quadro estamos procurando intervir com o

desenvolvimento de jogos específicos para apoio das pessoas que vem sendo diagnosticadas como

hiperativos e desatentos, ou seja, que têm diagnóstico de TDAH. Segundo o DSM(Diognostics and

Statistcs Manual of Mental Disorders),o TDAH pode ser assim definido:

Transtorno de déficit  de atenção/hiperatividade.  Anormalidades de atenção (foco exagerado ou  

distração fácil)  são comuns em pessoas com transtorno do espectro autista,  assim como o é a  

hiperatividade.  Um  diagnóstico  de  transtorno  de  déficit  de  atenção/hiperatividade  deve  ser  

considerado quando dificuldades de atenção ou hiperatividade excedem o tipicamente encontrado 

em indivíduos de idade mental comparável.  (DSM V - I, 2018: 58) 

Em termos históricos o TDAH começou a ser diaginosticado na segunda metade do século XIX,

pela conjugação de três sintomas principais: a hiperatividade: uma atividade excessiva, multiforme,

volúvel, frequência frustrada ou abortada. a  impulsividade: que significa aquele que se comporta

por  impulso,  o  indivíduo  que  age  sem  reflexão;  e  a  desatenção: que  significa  ausência  de

preocupação, com a demostração de descaso ou descuido. Porém de acordo com o Doutor Russel A.

Barkley(1997), num estudo englobando as áreas de psicologia e psiquiatria junto com a construção

do universo dito infantil, e de acordo com o artigo da pesquisadora Luciana Viera  Notas Sobre a

História Oficial do Transtorno do Déficit de Atenção/hiperatividade TDAH (2010: pg 47) não é

necessário todos os três sintomas estejam presentes para diagnosticar o TDAH. Por muito tempo

esses três sintomas criaram laços diversos, ainda que posteriormente nenhum dos sintomas passou a

ser visto como aspecto definidor do transtorno. Por um lado George Frederic Still além de ser um

dos primeiros pesquisadores de TDAH da história, foi para um lado da biologia moral, criando uma

DSM = Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
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noção do “idiota moral”. Posteriormente, outras abordagens menos pejorativas pouco auxiliaram à

compreensão e tratamento bem-sucedido do TDAH.

[Feita pelo próprio autor]

TDAH teve uma linha do tempo com várias mudanças desde o século XVIII. O primeiro a construir

aqueles que se tornaram os pilares do TDAH foi médico escocês Alexandre Crichton. Ele falou das

características  do  transtorno,  em  um livro  de  doenças  mentais,  descrevendo  pacientes  com as

características de desatenção patológica que seria uma incapacidade de manter a atenção a qualquer

evento  com  grau  necessário  de  constância  ou  qualquer  capacidade  de  atenção  no  cérebro

acrescentando a observação de que a incapacidade geralmente poderia diminuir com a idade e que

raramente posso virar algo que impedisse qualquer aprendizado.

DSM = Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
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Em 1845 um psiquiatra alemão chamado Henrich Hoffmann publicou um livro infantil chamado

Der  Struwwelpeter,  publicado  no  Brasil  como  João  Felpudo.  Dentro  desse  livro  algumas  das

narrativas chamam atenção por destacar os sintomas da TDAH. Uma dessas histórias se chamava-se

A Historia de Felipe, o Enquieto,  que apresentava comportamentos que hoje seriam comparados

hoje com a hiperatividade, A Historia de João o Cabeça-De-Vento, apresentava os comportamentos

parecidos  com  da  desatenção  e  A  Historia  de  Frederico,  o  Malvado,  que  apresentava  os

comportamentos parecidos com os da impulsividade.

fonte: 

http://www.gasl.org/refbib/Hoffmann__Struwwelpeter.pdf 

DSM = Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
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fonte :http://memoria.bn.br/pdf/153079/per153079_1925_01015.pdf 

fonte: http://www.gasl.org/refbib/Hoffmann__Struwwelpeter.pdf 

Em 1902 George Frederic Still introduz a ideia a pertubação do controle moral. (The History of

Paediatrics:  The  Progress  of  the  Study  of  Diseases  of  Children  Up to  the  End  of  the  XVIIIth

Century) (A história pediátrica: o progesso no estudo das doenças infantis até o fim do século XIX),

onde apresentou evidências que diziam que era um defeito do controle moral nas crianças. Still

dizia que deficiência no controle dos comportamentos estava presente nas crianças então chamadas

de “mentalmente retardadas”(uma designação que hoje bastante questionada), e que seria possível

controlá-las, com valores morais e sociais, de qual modo não se traria de uma doença física, mas

sim dos sintomas de uma doença mental ou psíquica. Ele avaliou várias crianças de 7 anos de idade

e  viu  que  eram impulsivas,  imediatistas  e  incapazes  de  sustentar  atenção,  problemas  relatados

diretamente pelos pais e professores, e que hoje se encaixam dentro do que seriam os sintomas do

TDAH.
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No começo  do  século  XX,  muitos  médicos  consideravam  que  a  ausência  de  atenção  e  ouras

problemas de comportamento poderiam ser causados por danos no cérebro. Houve também muito

generalismo,  e  achou-se que toda criança tinha esses  sintomas.  Entre 1915 e 1930 o houve se

chamou de epidemia de encefalite letárgica, na Europa e América do Norte, e então pensava-se que

o TDAH era diretamente ligado a distúrbios mentais resultando em que as crianças fossem descritas

como hiperativas, distraídas, antissociais, destrutivas e indisciplinadas. 

Na década de 1930,o surgimento na literatura científica do termo “hipercinético” usado hoje para

descrever o TDAH na CID(Classificação Internacional de Doenças) se deve aos médicos alemães

Franz  Kramer  e  Hans  Pollnow  com  o  artigo  de  1932  “Sobre  a  doença  hipercinética  da

infância”(Über eine hyperkinetische Erkrankung im Kindesalter) onde descreviam como principal

característica uma acentuada inquietação motora

Em 1937 Charles Bradley recomenda o primeiro tratamento,  o uso de uma substância chamada

Benzedrina,que era então o estimulante mais potente, e que , mesmo com efeitos colaterais obteve

muito sucesso na época. 

fonte: https://www.sixtiescity.net/Culture/drugs.htm 
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Com o passar do tempo a Ritalina assume o lugar da Benzedrina. Inicialmente: a Ritalina foi usada

para depressão, fadigas, narcolepsia e outras psicoses. Notou-se viram que a Ritalina era efetiva

para controlar os efeitos do TDAH, e este tornou-se o medicamento mais usado nos pacientes com

esse diagnóstico.

fonte: https://heisenbergreport.com/2017/07/02/trump-is-a-walking-advertisement-for-ritalin/ 

Em 1940 tiveram início pesquisas avançadas sobre Hiperatividade, a partir de um paradigma dos

danos cerebrais. Achavam que a hiperatividade estaria ligada a doenças infecciosas, intoxicações,

asfixia,  epilepsia  e outras condições que resultam em danos cerebrais.  Presumiam-se que todos

sintomas da hiperatividade resultavam das condições  resultantes do conceito de Lesão Cerebral

Mínima (LCM). Acreditava-se que até a falta de atenção se encaixava na LCM também.

Em 1960 começaram as  críticas,  bem relatadas  no artigo  As controvérsias  sócio-históricas  das

práticas farmacológicas com o metilfenidato, de Nathalia Domitrovic e Luciana Vieira Caliman , da

Universidade Federal do Espírito Santo,(2018) ao conceito de LCM, segundo o qual toda criança

com  problemas  de  comportamento  teria  alguma  lesão  no  cérebro.  Então  pesquisadores

argumentavam que resultavam em transtornos hipercinéticos, assim muitos pesquisadores sugeriam

a mudança do nome para Disfunção Cerebral Mínima(DCM). Entretanto o termo DCM passou a

englobar outros transtornos hipercinéticos, entre eles condições diversas cuja disfunção cerebral não

produzia grandes déficts de aprendizagem, disfunções motoras e sensoriais mínimas, flutuações da

função intelectual ou do comportamento, e déficts de memória.

Em 1968, pela primeira vez a descrição do transtorno foi incluída na segunda edição do Manual

Diagnostico e Estatístico de Transtornos Mentais com o nome Reação Hipercinética da Infância e

definida  com duas  frases:  O  transtorno  é  caracterizado  por  excesso  de  atividade,  inquietação,
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distração e falta de atenção, especialmente em crianças pequenas. e Este comportamento geralmente

diminui na adolescência(DSM-II, da Associação Americana de Psiquiatria). 

Na década de 1970 o foco sobre hiperatividade foi deslocado para ênfase no déficit de atenção.

Alguns pesquisadores argumentavam que o déficit de atenção e o déficit de controle dos impulsos

eram as características mais significantes do transtorno, e, além disso estes eram os sintomas que

apresentavam melhor resposta ao tratamento com estimuladores. Com a terceira edição do DSM, o

transtorno foi renomeado para Transtorno de Déficit de Atenção (TDA), e reconhecendo não apenas

que a hiperatividade já não era critério diagnostico essencial, mas que o transtorno podia ocorrer em

dois tipos, os com ou sem hiperatividade. Por outro lado a CID-9 da OMS continuava a focar na

hiperatividade como principal motivação do transtorno e mantendo o nome Síndrome Hipercinética.

A criação do conceito de TDA foi controversa, não haveria evidências de que o déficit de atenção

dos subtitpos  sem hiperatividade e com hiperatividade  seriam eram duas categorias separadas  e

apenas na década de 1980 com finalidade de melhorar a conceituação e os critérios usados para

diagnosticar  o TDA, e os médicos do DSM da época decidiram remover os dois subtipos  sem

hiperatividade e com hiperatividade e versão revisada da terceira edição do DSM, a categoria foi

renomeada para Transtorno do déficit de atenção/ hiperatividade(TDAH).

 

Na década de 1990, com mais estudos que descreviam as suas possíveis bases neurológicas, foi

reconhecido que o TDAH não era uma condição exclusiva da infância,  mas sim um transtorno

persistente que perdurava na maioridade. Dúvidas e controvérsias sobre os subtipos do transtorno

permaneceram durante anos, e hoje a condição é dividida em três subtipos, que foram apresentados

na  quarta  edição  do DSM: um tipo  predominante  desatento,  um tipo  predominante  hiperativo-

impulsivo, e um tipo com tipo combinado com ambos os tipos anteriores.

Nos tempos atuais os nomes e critérios para os diagnósticos do TDAH na quinta edição do DSM em

2013,  são  bastante  similares  ao  do  DSM-IV.  O  texto  descreve  o  TDAH  como  “Um  padrão
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persistente de desatenção e/ou hiperatividade impulsividade que interfere no funcionamento e no

desenvolvimento”(2013,32) esse padrão é caracterizado por uma lista de dezoito sintomas divididos

entre sintomas de Desatenção e sintomas de Hiperatividade/Impulsividade

fonte: https://ojo.pe/ojo-en-familia/4-claves-para-comprender-el-tdha-en-ninos-video-231501-noticia/ 

 O diagnostico oficial de TDAH tem como fundamento os três sintomas principais hiperatividade,

impulsividade  e  desatenção  tem seus  sintomas  decorrentes  e  seus  sintomas  nas  tabelas  abaixo

separadas sendo elas para Desatenção: Com desatenção e erros, a detalhes e erros, dificuldade em

sustentar atenção, parece não ouvir,  dificuldade com instruções, regras e prazos, desorganização;

evita/reluta tarefas de esforço mental, perde, esquece objetos, alta distração, não automatiza tarefas

do cotidiano. E para Hiperatividade: impulsividade, movimento excessivo do corpo durante postura,

dificuldade em permanecer sentado, subir escadas sem propósito, exposição em perigos, acelerado

para as atividades, faz tudo com muita pressa, fala demais e intromete, responde antes de concluir

perguntas, dificuldade em esperar e interrompe inoportunamente(Larroca e Domingos,2012),

De acordo com os  Doutores,Pediatras  e  Professores:  Andrade,  Silva,  Parreiras  Filho  e  Silveira

(2011:455-464) do AMBDA-HC/UFMG, dizem que o diagnóstico é baseado na história clínica,

com sintomas definidos. Avalia-se o contexto em que tais sintomas ocorrem, a sua duração ao longo

de vários meses de intensa sintomatologia: a sua persistência em vários locais como escola, casa,
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trabalho e ao longo do tempo -- flutuações na sintomatologia não são característicos de TDAH: o

grau de comprometimento no desenvolvimento do indivíduo e as consequências de deficiências

e/ou  prejuízos  clinicamente  significativos  resultantes:  além do  entendimento  do  significado  do

sintoma a criança não segue instruções por falta de atenção ou por comportamento desafiador. O

diagnostico é bem criterioso também para cada um dos três sintomas combinados transformando-se

em  TDAH  predominante  desatento,  TDAH  predominante  hiperativo/impulsivo e  TDAH

combinado, o TDAH pode atingir todas faixas etárias e apresenta maior frequência em crianças.

Tabela 1 – Critérios gerais diagnósticos para o TDAH pelo DSM-IV-R

 Critérios Gerais

Presença de seis (ou mais) sintomas de desatenção e/ou seis (ou mais) sintomas de hiperatividade
impulsividade, que persistiram por, pelo menos, seis meses, em grau mal adaptativo, e inconsistente
com seu nível de desenvolvimento 

Os sintomas de desatenção ou hiperatividade impulsividade estavam presentes antes dos sete anos
de idade 

Os sintomas que causam prejuízo devem estar presente em dois ou mais contextos (escola, trabalho,
casa, vida social) 

Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o transcurso de outros transtornos (Transtorno
Invasivo  do  Desenvolvimento,  Esquizofrenia,  Transtorno  do  Humor,  etc.);  nem são  mais  bem
explicados por esses outros transtornos mentais 

Tabela Adaptada do DSM – IV Revisada

Tabela 2 – Critérios da Desatenção diagnósticos para o TDAH pelo DSM-IV-R

 Critérios da Desatenção

Seis ou mais dos sintomas de desatenção abaixo, com persistência de no mínimo 6 meses levando a
má adaptação e que seja inconsistente para o nível de desenvolvimento 

Frequentemente falha em prestar atenção em detalhes e comete erros por puro descuido 

Frequentemente mostra dificuldade para sustentar a atenção em tarefas ou atividades lúdicas 

Com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra; 

Frequentemente não segue instruções e não completa os deveres escolares, tarefas domésticas ou
profissionais  (não  por  causa  de  um comportamento  de  oposição  ou  por  uma incapacidade  de
entender as instruções) 

Tabela Adaptada do DSM – IV Revisada 
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Tabela 3 – Critérios da Hiperatividade diagnósticos para o TDAH pelo DSM-IV-R

Critérios de Hiperatividade

Seis ou mais dos sintomas abaixo de hiperatividade e impulsividade que tenham persistido por no
mínimo  seis  meses  levando  um  grau  que  é  mal-  -adaptativo  e  inconsistente  com  o  nível  de
desenvolvimento 

Frequentemente está agitando as mãos e os pés e se remexendo na cadeira (mexendo e inquieto) 

Frequentemente levanta-se do lugar (da cadeira em sala de aula ou em outras situações em que
deveria permanecer sentado) 

Frequentemente  está  correndo  ou  subindo,  em  situações  em  que  isso  não  é  adequado  (em
adolescentes e adultos, pode se limitar a sensações subjetivas de inquietação) 

Com frequência tem dificuldade de brincar ou se envolver silenciosamente em atividades de lazer 

Está frequentemente acelerado, ou como se estivesse “a todo vapor” 

Frequentemente fala em demasia 

Tabela Adaptada do DSM – IV Revisada

Tabela 4 – Critérios da Impulsividade diagnósticos para o TDAH pelo DSM-IV-R

Critérios de Impulsividade 

Frequentemente dá respostas precipitadas antes de ouvir a pergunta por completo 

Com frequência tem dificuldade de aguardar sua vez; 

Frequentemente interrompe ou se intromete em assuntos das outras pessoas 

Tabela Adaptada do DSM – IV Revisada
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O tratamento de TDAH

Considerando ainda que cada um dos três sintomas hiperatividade, impulsividade e desatenção se

desdobram em quadros mais específicos em cada tipo de pessoa de uma criança a um adulto com

TDAH, a  ideia  principal  do tratamento  é  controle  dos  sintomas,  usando desde a  infância  para

quando chegar a fase adulta os sintomas estarem mais fracos permitindo a indivíduo adequar-se aos

parâmetros de normalidade.

Tabela 5 – Transtornos mentais que podem mimetizar ou coexistir com TDAH

Transtorno/
Desordem 

Sintomas sobrepostos ao 
TDAH 

Características
distintas 

Problemas diagnósticos 

Distúrbio de 
aprendizagem 

Baixo rendimento escolar
Comportamento 
indisciplinado durante 
atividades Recusa em 
dedicar-se as atividades 
acadêmicas e usar os 
materiais didáticos 

Baixo rendimento e 
comportamento 
indisciplinado durante
trabalhos acadêmicos,
mas, não em outros 
locais e atividades 

Pode ser difícil saber qual
investigar inicialmente – 
guiar-se pela 
preponderância dos 
sintomas. 

Transtorno 
posicional 
desafiante 

Comportamento
indisciplinado
especialmente  quanto  a
seguir  regras  Falha  em
seguir instruções 

Mais comportamento 
desafiante do que 
falha em tentar 
cooperar 

O comportamento 
desafiante está 
frequentemente associado
a alto nível de atividade. 
É difícil determinar se o 
esforço da criança em 
cumprir tarefas nas 
situações em que há um 
relacionamento negativo 
entre pais filhos e 
professores alunos. 

Distúrbios de 
conduta 

Comportamento 
indisciplinado Problemas 
com a polícia e sistema 
legal 

Falta de remorso 
Intenção de causar 
dano ou transgredir 
Agressão e 
hostilidade 
Comportamento 
antissocial 

Brigas e fugas podem 
refletir reações razoáveis 
a circunstâncias sociais 
adversas 

Ansiedade, 
distúrbio obsessivo-
compulsivo ou 
estresse pós- -
traumático 

Baixa atenção 
Inquietação Dificuldade 
de adaptação Reatividade 
física aos estímulos 

Preocupações 
excessivas Destemido
Obsessões e 
compulsões Pesadelos
Traumas repetitivos 

A ansiedade pode ser 
fonte da alta atividade e 
desatenção 
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Depressão Irritabilidade 
Impulsividade reativa 
Desmoralização 

Indisciplina 
Sentimentos 
persistentes de tristeza
e irritabilidade 

Pode ser difícil distinguir 
a depressão da reação a 
repetidas falhas 
associadas ao TDAH 

Transtorno bipolar Baixa atenção 
Hiperatividade 
Impulsividade 
Irritabilidade 

Humor expansivo 
Grandiosidade 
Mania 

É difícil distinguir
 TDAH severo de um 
tardio inicio de 
Transtorno Bipolar 

Tiques Baixa atenção Ações 
motoras e verbais 
impulsivas Atividades 
indisciplinadas 

Movimentos motores 
e verbais repetitivos 

Tiques podem não ser 
aparentes para a família 
ou a um observador 
casual 

Distúrbio de 
adaptação 

Baixa atenção 
Hiperatividade 
Comportamento 
indisciplinado 
Impulsividade Baixo 
rendimento escolar 

Início recente
 Fator desencadeante 

Fatores estressantes 
crônicos como irmãos 
com problemas mentais e 
questões de ganho perda 
que podem produzir 
sintomas de ansiedade e 
depressão 

Tabela Adaptada do Rappley MD. Attention Deficit-Hiperactivity Disorder de 2005

Tabela 6 – Diretrizes para tratamento do TDAH

Tratamento 

Considerar o TDAH como uma patologia crônica 

Estabelecer objetivos para o tratamento de comum acordo com a criança, pais e professores 

Medicar com estimulantes para redução de sintomas (mono terapia) 

Indicar terapia comportamental para crianças com distúrbio de conduta e posicional desafiante 

Resultados do tratamento desejáveis 

Melhorar o relacionamento com a família, professores e colegas 

Diminuir a frequência de comportamentos indisciplinados 

Melhorar  a  qualidade,  o  número  de  trabalhos  escolares  concluídos  e  eficiência  em completar
trabalhos escolares 

Aumentar  a  independência  em  cuidados  pessoais  e  perseverança  para  concluir  atividades
apropriadas à idade 

Aumentar a autoestima 

Melhorar a segurança (atravessar rua, andar de bicicleta, ficar com adultos em áreas públicas e
reduzir comportamentos de risco) 

Tabela AdAdAdaptada do Rappley MD. Attention Deficit-Hiperactivity Disorder de 2005
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De acordo com os  procedimentos  médicos  definidos  o clínico ou o pediatra  não pode tratar  o

paciente sozinho. É obrigatório o acompanhamento familiar, escolar ou de profissional de ensino e

para abrir uma discussão para o seu tratamento de forma mais eficaz. O seu tratamento é baseado

em estimulantes neurais que a todo momento estão deixando o paciente em estado de alerta, embora

os efeitos dos remédios variem de paciente para paciente.

Críticas ao tratamento

De acordo com a Fausto Flor  Carvalho(2015) os medicamentos do tratamento de TDAH podem

trazer problemas. Como observado pela Sociedade de Pediatria de São Paulo no ano de 2015, o

abuso  desses  medicamentos  durante  a  infância  pode  resultar  em  resultados  desastrosos  na

adolescência,  tais  como quadros  agudos  de  depressão.  Como acontece  com todo  medicamento

existem contraindicações e efeitos colaterais, e mesmo a medicação corretamente indicada pode

trazer  reações  indesejadas  que  devem  ser  monitoriadas  pelo  pediatra  ou  pelo  neurologista  ou

psiquiatra.

 Mais  exatamente  um  remédio  para  o  tratamento  de  TDAH  tem  causado  sérios  problemas

psicológicos e surtos psicóticos em pacientes, a Ritalina. De acordo com Dra. Maria Aparecida

Affonso Moysés (2014), o Brasil ocupa o segundo lugar mundial no consumo deste medicamento.

O diagnóstico é ainda muito vago, as afirmações muito dogmáticas, e um excesso de resultados

frouxos para se comprovar que é uma doença mental e psicológico. Mesmo havendo todos sintomas

da TDAH o medicamento, bem nocivo, é extremamente psicoativo.

Por ser um remédio psicoativo, trata-se de um estimulante do Sistema Nervoso Central que tem

estrutura e efeito psicoativo semelhante às anfetaminas, adverte. Ela esclarece que o produto tem

sido  usado  por  pessoas  saudáveis,  estudantes  que  buscam  melhor  desempenho  intelectual  e

cognitivo em provas e concursos, popularizando-se assim a prática de “doping mental”. “Quando a

pessoa saudável está sob efeito da medicação, por se tratar de uma droga estimulante do Sistema
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Nervoso Central, ela fica mais acordada e tem uma sensação subjetiva de um bem-estar maior e de

parecer produzir mais, Dra. Carmen Florina Pinto Baldisserotto(2017:128)

Há  muitas reações  adversas  As  manifestações  mais  frequentes  do  uso  do  medicamento

metilfenidato,  sem a  devida  indicação médica,  são  as  seguintes:  insônia,  agitação,  aumento  da

ansiedade, irritabilidade, labilidade do humor, agressividade, diminuição do apetite, tremores, dor

de  cabeça,  aumento  dos  batimentos  cardíacos,  pressão alta,  boca  seca,  febre,  tontura,  vômitos,

convulsões e perda da consciência. O uso continuado e abusivo da Ritalina pode levar o paciente a

uma  dependência  e  ainda  existe  a  possibilidade  de  produzir  transtornos  que  necessitarão  de

tratamento psiquiátrico. Tudo isso nos leva a crer que o uso de jogos possam auxiliar os pacientes

com TDAH sem que lhe seja imposto o uso de medicação química é, no mínimo, uma hipótese a ser

buscada.

Conclusões do capítulo:

A TDAH tem uma história longa, mas, ao mesmo tempo, de uma certa forma nova com a DSM

desde 1970. Houve muitas modificações ao longo do tempo, emergindo um tratamento bem restrito

com uso de medicamentos, George Frederic Still e Charles Bradley foram os principais pediatras e

psicólogos  a  começar  as  pesquisas,  e  a  Ritalina  virou  um dos principais  medicamentos  para  o

controle do TDAH. O uso excessivo da Ritalina traz consequências terríveis, o Brasil é o segundo

maior consumidor desse remédio, por vários motivos.
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Jogos de Cartas

fonte:  seabra.com

Historia

Segundo Mário Seabra (1978, pg 5) desde o século X A.C. Aos dias de hoje, as cartas percorreram

uma  trajetória  realmente  fascinante.  Nasceram  no  Oriente,  como  simples  tiras  de  papel  que

representavam ossos,  conchas  e  pedras usadas  em rituais  de adivinhação,  e  daí  evoluíram para

dezenas de tipos de formas diferentes. No século XIV, as cartas tornaram-se conhecidas na Europa,

onde começaram a assumir o formato do baralho moderno.

DSM = Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais

                            

Imagem 8: Livro Jogos de Cartas



31

Com o passar do tempo a partir do século XIVI, der uma certa forma “distribuídas” pelos europeus,

elas se difundiram ao redor o mundo. Podemos dizer assim que as cartas se tornaram um fenômeno

definitivamente universal, um elemento entreligado entre as culturas de todos os povos existentes.

Atualmente os jogos de cartas estão entre os jogos mais populares no mundo inteiro. Isso é devido,

em grande parte, aos símbolos simples e eficazes do baralho que conhecemos hoje em dia. Houve

uma grande mudança foi nas cartas também que chegaram à Europa, traduzidas pelos árabes, seus

naipes eram  laças,  moedas,  espadas e bastões;  posteriormente os naipes  evoluíram para copas,

ouros, espadas e paus.  Com essa simplificação possibilitou a difusão universal do baralho e com

isso o surgimento de novos jogos em cima dos naipes e a adoção de outros tambem muito antigos.

No entanto, alguns tipos de cartas mantiveram suas forma tradicional estreitamente ligada a um

jogo especifico, como os jogos Mah Jong ou  o Hanafuda, no Oriente. Na Europa, as cartas de Tarô

também  mantiveram seus símbolos originais,  ligados à função adivinhatória de um baralho.  Ao

contrário do que pensam, embora existam jogadores que jogam de forma profissional, os jogos de

cartas não estão necessariamente diretamente ligados a fins lucrativos. Na verdade, eles são tão fins

educativos e fins divertidos assim como os melhores jogos de tabuleiro. Alguns deles mais simples,

demonstram a melhor forma de apresentar o maravilhoso mundo dos jogos às crianças. Outros são

emocionantes, criativos e intelectualmente brilhantes como o  Bridge, chamado de o “Xadrez das

Cartas”, e o Elêusis, criados em 1956 e considerado uma revolução no mundo dos jogos. Os jogos

de cartas foram incluídos nesta  dissertação são assim. Satisfazem a “fome” lúdica do homem, e

aprimoram sua inteligência.
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Modos de jogos

Como se sabe, com a ideía jogos dos de cartas, foram criados inúmeros modos de jogos. Alguns

ganharam nomes mais traduzidos ao português latinou a idiomas latinos como por exemplo Pôquer,

,  Buraco  e Vinte  e Um, e até  hoje  pessoas  criam maneiras  de jogar  diferentes para uma vasta

quantidade de jogos criados com um simples baralho.

Jogos de azar e apostas

fonte: https://www.sott.net/article/238577-Board-Games-Originated-as-Elite-Pastime 

De acordo com pesquisadores  sem nomes revelados do  clickeaprenda  sobre  Breve história dos

jogos de azar(2012) ganhar na loteria é um sonho presente no imaginário de inúmeras pessoas. A

possibilidade de mudar de vida em um único lance faz com que milhões de brasileiros renovem

semanalmente suas apostas nas mais diversas opções de jogos oferecidas tanto pelo sistema legal –

a loteria federal – quanto pelas diversas modalidades ilegais que sub existem de forma clandestina

no país --, caso, por exemplo, do jogo do bicho. Embora, a princípio, essa pareça ser uma ambição

do homem moderno, a história mostra que os jogos de azar marcam lugar desde as sociedades mais

antigas.
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De acordo com Robert  Charles  Bell  no livro sem tradução  Board and table games from many

civilizations (1960). O jogo de azar mais antigo que se conhece foi descoberto por arqueólogos no

início do século XX e remonta à antiga civilização suméria, que dominou a região da Mesopotâmia

no longínquo período entre 3500 a.C. e 2500 a.C.. O jogo consistia de um grupo de dados em

formato  piramidal,  confeccionados  em  ossos  de  animais,  com diferentes  símbolos  talhados  nas

faces. O mais provável é que as diferentes combinações dos símbolos de cada dado formassem uma

escala de valor que definia o vencedor do jogo.

Ainda de acordo com Robert  Charles  Bell(1960)  Outra  descoberta  arqueológica  do século  XX

demonstrou que os jogos de azar também eram um vício presente na antiga civilização egípcia. Na

tumba do jovem faraó  Tutancâmon, que reinou sobre o Egito Antigo por volta dos anos de 1300

A.C.,  foi  encontrado um complexo jogo de tabuleiro  com dados em forma de hastes  chamado

“senet”, jogado com base numa aposta que poderia ser um bem ou uma promessa.

De acordo com Aldalberto Bernardes(2017).O jogo de apostas também era muito comum na Roma

Antiga. Relatos do historiador Tácito, que viveu entre os anos 55 e 120 d.C., dão conta de um jogo

de dados muito apreciado pelos  romanos – de  nome “razar” – que  só terminava após um dos

participantes apostar  suas últimas posses,  isto é,  apenas após a sua falência,  sendo que,  muitas

vezes, não tendo mais o que oferecer, este apostava no jogo a sua própria liberdade, resignando-se

em caso de derrota a se tornar escravo do oponente.

As civilizações com o passar dos anos inovaram exponencialmente as modalidades de jogos, que

hoje vão desde os velhos dados aos eletrônicos caça-níqueis, passando por jogos de cartas, corridas

de cavalos, jogos de loteria e as roletas, as quais podem ser divididas em duas grandes categorias:

jogos de azar puro, ou aqueles em que o desempenho do jogador depende exclusivamente de sua

sorte (loteria, dados e roleta, por exemplo), e jogos de azar e técnica, nos quais o resultado depende

tanto da sorte quanto de habilidades ou conhecimentos do jogador (jogos de cartas e corrida de

cavalos, por exemplo).

Os jogos na sociedade atual funcionam como uma indústria com grande força econômica em todo o

mundo. Os cassinos, estabelecimentos construídos para a prática deste tipo de entretenimento nos

países em que os jogos são legalizados, tornaram-se destino turístico de milhares de pessoas, sendo

os mais tradicionais aqueles da cidade de Las Vegas, localizada no Estado americano de Nevada.
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No Brasil,  os jogos de azar são proibidos desde 1946, através de Decreto do presidente Eurico

Gaspar Dutra. A única exceção ficou por conta das loteiras, que foram regulamentadas pelo governo

federal  com o objetivo  de  redistribuir  os  valores  arrecadados em políticas  sociais.  Atualmente,

grande parte das políticas voltadas para o Esporte Olímpico, por exemplo, são financiados com

recursos da loteria federal. Contudo, a proibição não extinguiu outras modalidades de jogos de azar.

Hoje em dia ainda é possível se encontrar bingos, máquinas de caça-níqueis e sorteios de jogo do

bicho  funcionando  na  ilegalidade  em  todo  território  nacional.  A seguir,  alguns  exemplos  da

variedade de jogos de cartas consagrados.

Poker

fonte: https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/752572 

Durante mais de 1000 anos, o jogo de Poker desenvolveu-se através de um grande e amplo espectro

das civilizações. Alguns  pesquisadores  atribuem a origem do jogo à  Dinastia Sung na  China, do

século  X, enquanto outros  pesquisadores apontam  que  o seu começo com o jogo  de  Poker teve

origens na civilização  Persa chamado  com um jogo denominado “As Nas”,  do século XVI. Ao

longo  da história, o jogo recebeu  inumeras novas variações,  no entanto os conceitos básicos da

estratégia psicológica e o ranking de cartas sempre estiveram presentes ao longo do curso da sua

evolução.

Segundo Stephen Longstreet ¹,(1977) a versão do jogo mais parecida com a versão contemporânea é

Poque, que data do século XVII, na França. O jogo atravessou o Atlântico com um grupo de 

colonizadores Franceses que eventualmente fundaram a cidade de New Orleans. A partir daí, se 
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difundiu ao longo da rota do Rio Mississípi durante o século XVIII e floresceu nos Estados Unidos 

durante o século XIX, quando o país começou sua expansão até o Oeste. Por este motivo, a história 

de Poker é normalmente associada com o “Wild West” Americano.

1. Win Or Lose: A Social History of Gambling in America

Blackjack

Também segundo Stephen Longstreet, o jogo não tem uma data de criação precisa, mas estima-se

que tenha sido criado no século XV, na Itália é baseado no icônico jogo chamado Trinta e um. 

O objetivo é o mesmo que o Vinte e um, porém durante o século os jogos de azar eram duramente

criticados e reprimidos pela igreja católica. Embora tenha havido dura repressão, o jogo se espalhou

por toda a Europa.

O trinta em um tinha exatamente as mesmas normas que seu sucessor: o vinte e um. O vinte e um 

começou a ganhar terreno graças a sua dinâmica. Mais rápido e com um grande apelo popular o 

Vinte e um ganhou o coração dos nobres. O rei Luís XV sempre organizava as noites do Vinte e um 

com muitos jogos de cartas e luxuosos jantares.

O Blackjack moderno além de atribuir um valor diferenciado para o Ás, possui uma espécie de 

seguro que é um recurso muito utilizado pelos participantes.

A época em que o carteado ganhou mais notoriedade foi ao chegar nos Estados Unidos através de 

imigrantes franceses. No estado da Luisiana começou a se destacar e ter seu espaço até que 1915 

ganhou lugar nos cassinos e algum tempo depois desbancou a icônica roleta.
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Jogos de cartas no entretenimento

Quem não gosta de um jogo mais casual entre amigos ou familiares, jogos para colecionar, para

trocar, para competir mas para finalidade de se divertir com o produto.

Trading Card Games

Fonte:  https://www.gfg.com/baseball/alleghenybuying.shtml 

Jeremy  Smith  e John  Kaufeld(2006)afirmam  que primeiro  jogo  a  apresentar  os  conceitos  de

construção de deck que conhecemos tão bem até hoje foi o  The Base Ball Card Game, um jogo

criado pela empresa americana The Allegheny Card Co. e registrado em 4 de abril de 1904. Tratava-

se de um jogo sobre beisebol, com fotos dos principais jogadores da liga na época, simulando uma

partida de beisebol, onde as cartas simulavam todas as posições dentro de campo. 

Com a popularidade desse estilo de jogo, as fabricantes buscaram novos temas para seus jogos, com

inspiração em outros esportes, ou até mesmo recorrendo ao cinema ou quadrinhos.

Novos tempos, novas mecânicas

Existem mais de 300 card games lançados no mercado, divididos entre diversas categorias como:
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TCG (Trading Card Games)

Trading Card Games são jogos de cartas que envolvem trocas entre os jogadores, além da 

possibilidade de customizar o deck até ficar de agrado ao dono ou se tornar forte, seus gastos são 

muito elevados no cenário competitivo, com muitas compras de booster, a diversão dura horas, 

muitos campeonatos que valem uma fortuna. 

CCG (Collecting Card Games)

Seguem o mesmo padrão dos TCG de uma certa forma, porém sem mecânica de troca. 

LCG (Living Card Games)

Nos Living Card Games, são jogos onde não existem boosters para comprar. O jogador tem acesso 

a decks fechados que não são modificados

Yu-Gi-Oh

A série de mangá e anime Yu-Gi-Oh! Introduz o jogo de cartas colecionáveis original criado por

Kazuki Takahashi, desenvolvido e publicado pela Konami. O jogo começou a ser produzido em

1998, e hoje é jogado no mundo inteiro. 
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fonte:https://cloudpop.co.kr/mall/view/goodsNo/522570/sortName/totalHit/sort/ASC/

categoryNo/1098/countryIsoCode/jp/pageNo/74 

Pokemon

Pokémon  Trading  Card  Game  de  Satoshi  Tajiri,  ou  Pokémon  Estampas  Ilustradas  no  Brasil

(originalmente: ポケモンカードゲーム, Pokemon Card Game), é um jogo de cartas colecionáveis

baseadas na franquia japonesa Pokémon. Publicado, pela primeira vez em outubro de 1996 pela

Media Factory no Japão. 

   

 fonte: https://www.cardgame-club.it/pokemon-set-base-115200.html 
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Imagem 13: Carta do Pikachu
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Magic the Gathering

Criado por Richard Garfield e publicado pela Wizards of the Coast, foi o primeiro jogo a apresentar

o conceito moderno de cartas colecionáveis. O jogo foi publicado pela primeira vez no Brasil pela

editora Devir, em 1995. 

Cartas poderosas para colecionar ou jogar torneios? 

fonte: https://www.ig2.cc/deck_view.php?did=1631 

Outros
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fonte: https://www.fantasyflightgames.com/en/news/2014/11/5/a-new-stage-of-growth/ 

LCG são muito jogados em luderias, que são ambientes onde um grupo de pessoas pagam para 

jogar jogos de tabuleiro e cartas em geral que se encontram por preços exorbitantes em lojas, 

acessíveis nas luderias por um preço justo hoje em dia. E atrai todos tipos de públicos, de pessoas 

mais jovens a pessoas mais experientes, de todos os gêneros e sexos também. Costumam ser 

localizações acolhedoras para todos os públicos e até mesmo em alguns casos servem comida.

Fonte: https://www.facebook.com/cityclassgames/ 

O mercado de TCG, CCG e LCG movimenta muito dinheiro. De acordo com Felipe Gomes Rufino 

Moura Paiva e Glaudiney Moreira Medonça Junior(2019), no caso dos TCG e CCG existe até 

mercado mundial de trocas de cartas raras em lojas ao redor do mundo.

Resumo do capítulo

A história dos jogos de cartas é antiga, os jogos de azar também, depois da criação deles uma 

quantidade considerável de jogos nasceu e são jogados até hoje.

É  essa  variedade  incrível  tantos  diferentes  de  jogos  de  cartas  e  os  modos  variados  como eles

funcionam que os fazem eles fantásticos,  emocionantes,  empolgantes e competitivos ao mesmo

tempo deixando o fluxo do jogo de maneira extraordinária e frenética.
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Jogos para saúde

Por muito tempo, as pessoas acreditaram que jogos servem apenas para entretenimento individual

ou  coletivo,  uma  simples  atividade  de  lazer.  Atualmente,  porém  que  existem  jogos  voltados

totalmente para fins de saúde, sejam os exemplos de uma forma mais cômica ou de uma forma mais

séria. 

Sua importância cresce desde os jogos sendo usados por pacientes para dar resultados em exames

até para treinamento médico através de jogos ou até mesmo softwares mais próximos a simuladores

 fonte: https://store.steampowered.com/app/1096640/Vital_Signs_Emergency_Department/ 

Exemplos

Human Constructor VR é um software educativo que ensina sobre o corpo humano. Por ser de

realidade virtual você pode interagir com órgãos como se fossem objetos reais 
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fonte: https://store.steampowered.com/app/1425720/Human_Constructor_VR/ 

Vital Signs: Emergency Department é um software educativo para ensinar os jogadores diagnosticar

doenças, fazer cirurgias, conhecer casos de urgência e saber para qual tipo de médico vai tratar

aquele paciente. Precisão e realismo são o foco desta experiência.

Exemplos formidáveis

fonte: https://store.steampowered.com/app/724590/Sharecare_YOU_VR/ 
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Sharecare YOU VR é um software educativo parecido com o. Porém o Sharecare trata o máximo de

realismo possível  em todos aspectos,  permitindo conhecer  órgãos  quando estão em situação de

risco, e oferecendo uma vasta quantidade de simulações para o usuário experimentar, por exemplo,

como funcionaria um ataque cardíaco, uma pedra no rim, um tumor maligno, hernia de disco e

muito outros sintomas internos que seriam extremamente difíceis de ser vistos por pessoas comuns.

fonte: https://www.endeavorrx.com/ 

Endeavor Rx o primeiro jogo com uso comprovado como remédio para tratar TDAH, ficou 6 anos

sendo  testado,  Criado  pela  empresa  de  jogos  Akili  Interactive  (2020)  dos  Estados  Unidos  da

América  focada  em medicina  digital  de  prescrição  combina  o  rigor  científico  e  clínico  com a

engenhosidade da indústria de tecnologia para reinventar a medicina.

Serious games contra jogos com conteúdo sério 

O que são serious games ? De acordo com Andreas Oikonamou e Minhua Eunice Ma  “jogo sério” -

tradução literal do inglês “serious game”-- é um jogo que usa jogos computacionais e abordagens de
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simulação e/ou tecnologias para primariamente, propósitos de não entretenimento. O termo “sério”

refere-se o jogo é voltado mais para fins educacionais do que de entretenimento.

O conceito de utilizar jogos com propósitos educativos têm a sua origem ainda antes da revolução 
tecnológica

A classificação dos “serious games” é algo que ainda precisa se solidificar. Há, entretanto, alguns 
termos de uso comum.

Advergame: nome dado à estratégia de comunicação mercadológica (ferramenta do 
marketing) que usa jogos, em particular os eletrônicos, como ferramentas para divulgar e 
promover marcas, produtos, organizações e/ou pontos de vista:

Edutainment: tipicamente tenta instruir ou socializar sua audiência passando-se lições através 
de formas familiares de entretenimento.

Aprendizagem: esses jogos possuem objetivos de aprendizado. Geralmente eles são criados 
para equilibrar o assunto com a jogabilidade e a habilidade do jogador de reter e aplicar parte do
assunto no mundo real.

Notícias: jogos jornalísticos que reportam eventos recentes ou enviam comentários editoriais 
sobre o evento. Um dos exemplos é o jogo September 12th.

Simulação: jogos que simulam atividades da vida real, com objetivo de representar a realidade
o mais exato possível.

Jogos persuasivos: esses jogos são usados como tecnologia de persuasão.

Dinâmica organizacional jogos que ensinam e refletem sobre questões de dinâmica 
organizacional, em três níveis: comportamento individual, dinâmica de grupo e rede, e dinâmica
cultural.

Jogos para saúde: são jogos para treinamento médico, educação de saúde, terapia psicológica, 
ou jogos que usam reabilitação física ou cognitiva.

Jogos de arte: jogos usados para expressar ideias artísticas ou arte produzida por meio de 
jogos eletrônicos.
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Militainment: jogos bancados por militares ou que replicam operações militares com um alto 
grau de precisão.

Agora jogos de conteúdo sério não necessariamente serious games mas têm conteúdo tão sério

quanto um serious game. Há muitos exemplos, tais como This War of Mine que fala do lado civil de

uma guerra onde você controla civis comuns procurando comida, gritando por ajuda e sobrevivendo

, Orwell fala de segurança de dados nos tempos contemporâneos, um detive que precisa ligar oque é

verdadeiro ou falso no contexto da cena do crime apresentada,  House Flipper ensina o jogador

como reformar uma casa, exitem inúmeros exemplos que poderiam estar aqui mas o foco aqui é

para dizer que jogos tem esse conteúdo sério não estão incluídos em serious games por serem feitos

para entretenimento de forma seria.

Jogos  para
saúde

Advergame Jogos  para
treinamento

Jogos para
educação

Jogos  para
Ciência  e
Pesquisa

Produçã
o

Jogos  No
Trabalho

Governo e
ONG

saúde
Publica  e
Resposta
de  vítimas
em massa

Jogos
Políticos 

Treinamento
de
Funcionário

Informar
o Publico

Coleta  de
dados

Estrateg
ia
Politico

Diplomaci
a Pública e
Pesquisa
de Opinião

Defesa Reabilitaç
ão  e  bem-
estar 

Recrutament
o  e
Propaganda

Treinamento
/Suporte  de
Soldados

Educação
Domestica

Jogos  de
guerra/
Planejament
o

Planeja
mento
de
guerra e
desenvo
lviment
o  de
armas

Comando
e controle

Saúde Ciberterra

pia  e

exergamin

g

Saúde
publica  e
Campanhas
de
conscientiza
ção social 

Treinamento
de
Profissionais
de saúde

Jogos para
educar
pacientes
de
controle
de
doenças

Visualizaçã
o  e
Epidemiolo
gia 

Design
e
Fabrica
ção  de
Biotecn
ologia 

Logística
de  saúde
Pública

Marketing
e
Comunica

Tratament
o  de
Propagand

Propaganda
e  Marketing
com jogos e

Uso  de
produto

Informaçã
o  de
Produto

Pesquisa  de
Opinião

Machin
ima

Pesquisa
de Opinião
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ções a colocação de
produto

Educação Informar
sobre
doenças  e
riscos

Jogos  sobre
problemas
sociais

Treinamento
de
professores
e  treinar
habilidades
da  força  de
trabalho

Aprendiza
gem

Ciência  da
computação
e
Recrutamen
to

Aprendi
zado
P2P  e
Constru
tivismo 

Ensinando
Aprendiza
gem  a
distância

Corporaçã
o

Saúde  do
funcionári
o 

Educação do
consumidor

Treinamento
de
Funcionário

Educação
continuad
a  e
certificaçã
o

Propaganda
e
visualização

Planeja
mento
estratég
ico

Comando
e Controle

Indústria Segurança
Operacion
al

Vendas  e
Recrutament
o

Treinamento
de
Funcionário

Educação
de  Força
de
Trabalho

Simulação
de  Processo
de
Otimização

Design
de
Nano/B
iotecnol
ogia 

Comando
e Controle

Tabela 7 - Do Governo e ONGs para a Indústria

A tabela acima fala jogos entre Governo e ONG para a Indústria e todas suas variedades

Resumo do capítulo

Jogos de saúde têm como missão educar, ensinar, explorar novos caminhos para o futuro, seja para

treinamento ou para consumo do público, Não saberemos como serão os jogos para saúde daqui

alguns anos, mas temos a possibilidade de utilizar oque temos para cuidar de pacientes presentes e

futuros.
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MENTALOS

Jogo criado em 2019 com a proposta de auxiliar o tratamento e monitoramento de TDAH, por meio

de práticas lúdicas.

            Arte criada pelo próprio autor              

Arte criada pelo próprio autor

DSM = Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
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Imagem 22: Sentidos Unidos
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Diferencial do mercado

Geralmente  muitos  jogos  de  cartas  possuem imagens  cheias  de  informação,  maioria  dos  casos

apenas ligação com o jogo, Mentalos traz a ideia que ele criar um jogo dinâmico para algo estático,

criando uma nova cara para os jogos analógicos contemporâneos.

Por  causa  de  desventuras  do  ano  de  2020  o  jogo  apenas  foi  possível  jogar  usando  Tabletop

Simulator na plataforma Steam e muito dos casos usando Hotseat ou multijogador local

fonte: https://tophat.games/blog/tabletop-simulator-guide 

Foram dois grupos que foram testados desde 5 de Julho de 2019 até 3 de Novembro de 2020, um

grupo com pessoas com TDAH  e outro sem TDAH para a coleta dos resultados. 

O jogo foi observado por psiquiatras e psicólogos especializados em TDAH para acompanhar os

sintomas nos pacientes com TDAH enquanto eu lia as regras, durante o jogo e depois do jogo para

saber oque os jogadores acharam da experiência do jogo.
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Resuldados em pessoas com TDAH no Tabletop Simulator

De 5 de julho de 2019 a 3 de Novembro de 2020 Mentalos foi testado por um grupo de 20 pessoas

de faixa etárias distintas sendo portadoras de TDAH, divididas em 4 grupos,Nestes grupos algumas

pessoas usam Ritalina, e outras não precisam.

Grupo 1: faixa etária de 5 e 6 anos

Grupo 2: faixa etária de 7 a 10 anos

Grupo 3: faixa etária de 11 e 12 anos

Grupo 4: faixa etária de 13 a 14 anos

Satisfação e Emoções :

Aos grupos testados, perguntou-se  sobre o grau satisfação e sobre qual emoção expressa melhor

aquilo o que o jogo proporcionou aos jogadores experimentavam o Mentalos:

Satisfação Geral Emoções durante o jogo

Grupo 1 Bom Feliz, Confuso, Perdido, 
Engraçado

Grupo 2 Mediu Engraçado, Perdido e 
Levemente Confuso

Grupo 3 Bom Engraçado e Feliz

Grupo 4 Bom Engraçado, Feliz e Pulsante

Tabela 8 – Satisfação e Emoções do jogo de Jogadores com TDAH

Grau de dificuldade

Todo jogo tem seu grau  de  dificuldade  quando jogado.  Para  cada  grupo houve dificuldade  ou

facilidade em entender o jogo à primeira vista e durante a experiência de jogar: 

Dificuldade

Grupo 1 Alta

Grupo 2 Média para Alta

Grupo 3 Média

Grupo 4 Média para Baixa
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Tabela 9 – Grau de dificuldade de Jogadores com TDAH

Resultados em pessoas sem TDAH no Tabletop Simulator

De 5 de Julho de 2019 até 3 de Novembro de 2020 Mentalos foi testado por um grupo de 20 pessoas

de faixa etárias distintas, foram jogados com jogadores em um evento online aberto de jogos de

tabuleiro 

Grupo 1: faixa etária de 5 e 6 anos

Grupo 2: faixa etária de 7 a 10 anos

Grupo 3: faixa etária de 11 e 12 anos

Grupo 4: faixa etária de 13 a 14 anos

Satisfação e Emoções,

 Muitos jogos trazem satisfação e qual emoção resume melhor aquilo que o jogo proporcionou aos

jogadores experimentavam o Mentalos

Satisfação Geral Emoções durante o jogo

Grupo 1 Bom Feliz e Engraçado

Grupo 2 Bom Engraçado

Grupo 3 Bom Muito Engraçado 

Grupo 4 Bom Engraçado e Pensativo

Tabela 10 – Satisfação e Emoções do jogo de Jogadores sem TDAH
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Grau de dificuldade

Todo jogo tem seu grau de dificuldade quando jogado.  Para cada grupo, houve dificuldade ou

facilidade em entender o jogo à primeira vista, e também durante a experiência de jogar.

Dificuldade

Grupo 1 Baixa

Grupo 2 Baixa

Grupo 3 Baixa

Grupo 4 Muito Baixa

Tabela 11 – Grau de dificuldade de Jogadores sem TDAH

Resultados 

De 5 de Julho de 2019 até 3 de Novembro de 2020 foram feitos 10 seções com cada grupo

Com TDAH Resultados com 
Psiquiatras e 
Psicólogos

Quais  grupos  atingiram
os resultados

Satisfação Bom Pensamento 
Critico

Grupo 2 e Grupo 4

Emoção comum Engraçado Raciocínio Logico Todos Grupos

Emoção não 
apresentada

Raiva, Angustia Desempenho 
cognitivo

Grupo  1,  Grupo  3  e
Grupo 4

Dificuldade
mediadora

Media para Alta Concentração, 
Atenção e 
Atividade fixa

Grupo 4

Sem TDAH

Satisfação Bom

Emoção comum Engraçado

Emoção não 
apresentada

Raiva, Angustia

Dificuldade Baixa
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mediadora

Tabela 12 - Resultados

Jogo disponível em

https://viasonhos.itch.io/mentalos-onde-os-sentidos-tem-poder 

E no tabletop simulator

Resumo do capítulo

Mentalos ainda tem muito a ser a trabalhado. Obviamente, o caminho até os consultórios não é

rápido, mas para um futuro talvez, com bastante planejamento acreditamos que ele possa ser bem

aplicado.
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CONCLUSÃO

TDAH é um transtorno que tem um percurso longo desde o início cercado de remédios. Já foi

descrito  como  uma  doença  no  século  XVIII,e  o  primeiro  a  construir  aquilo  que  se  tornou  o

fundamento  do  TDAH foi  médico  escocês  Alexandre  Crichton(1763-1856),  século  XIX com a

contribuição  do Doutor  Rusell  A.  Barkle  que está  vivo  ainda.  Em 1845 um psiquiatra  alemão

chamado  Henrich  Hoffmann(1809-1894)  fez  um  livro  infantil  retratando  a  TDAH  como  algo

cômico, mas a partir de 1960 o DSM, Manual de Diagnostico e Estatístico de Transtornos Mentais

começou colocar o TDAH em seus livros mas com nome de DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção)

e Transtorno do Déficit de Atenção (TDA).Foi só a partir da quarta edição do DSM que a sua sigla

para TDAH (Transtorno do deficit de atenção com hiperatividade ). Durante anos remédios como

Benzedrina foram usados e tiveram resultados adversos, em seguida, veio a Ritalina, que é usada até

os dias contemporâneos como único remédio para reduzir os efeitos do TDAH, pelo menos em

território, Brasileiro. Por outro lado em anos recentes depois de 6 anos de teste, um jogo de mídia

digital  chamado  Endeavor  Rx (da  Akili  Interactive)  foi  comprovado  como  um  remédio  para

amenizar os sintomas do TDAH, mostrando que pode haver outros caminhos para os tratamentos,

para além da medicação química, O jogo Mentalos,  descrito nesta disertação, é um jogo de cartas

analógico. Jogos de cartas existem muitos séculos, desde a época dos egípcios, Desdem então até

hoje jogos de cartas são jogados por diversão ou por apostas. Mentalos certamente precisa de mais

anos para futuros testes, para que possa ajudar reduzir os sintomas de TDAH no Brasil ou quer que

seja aplicado. Como um jogo de mídia analógica para ser usado em centros de atendimento clínicos

focados no TDAH,o Mentalos tem um potencial para um futuro que não será fácil conquistar, assim

como é para outros jogos criados para a saúde uma variante dos  serious games, que ajudam na

capacitação  de  profissionais,  conscientizam  a  população  e  fornecem  material  de  preparo  para

atender as necessidades do futuro, os jogos para saúde não  têm  elementos de diversão mas tem

elementos de jogos neles,  Mentalos, ao contrário é um jogo mais lúdico do que serious, um jogo

com conteúdo sério, mais jogos podem ser usados para ensinar sobre vários assuntos assim como o
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faz  Mentalos. Usar  os  sentidos  humanos,  técnicas  cognitivas  para  interação interpessoal,  é  um

começo apenas. Em um futuro próximo, o repertório destes jogos será possivelmente ampliado, e

estes jogos se tornarão mais acessíveis ao publico também.
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