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RESUMO 

 

Introdução: Com a facilidade de acesso às novas tecnologias, o uso de jogos eletrônicos 

tornou-se uma ferramenta de uso amplo e irrestrito, transformando-se em um dos maiores 

fenômenos mundiais da última década. O vício em jogos está incluído na quinta edição do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), sob as condições para 

um estudo mais aprofundado da Seção III, como um novo diagnóstico em potencial – 

Transtorno do Jogo pela Internet. Objetivos: Verificar, por meio de uma revisão integrativa, 

a validação dos critérios diagnósticos para IGD estabelecidos no DSM-V e dos testes IGDT-

10 e IGDT-20, em diferentes culturas e sua prevalência entre os sexos. Métodos: 

Levantamento bibliográfico nas plataformas Pubmed e Bireme e nas bases de dados 

MedLine e LILACS, com buscas padronizadas dos últimos 5 anos, utilizando-se palavras-

chave. Para a seleção e avaliação dos estudos científicos levantados, foram estabelecidos 

critérios, contemplando os seguintes aspectos: autor, ano, idioma, tipo de estudo, nível de 

evidência científica, objetivo, teste avaliado, amostra, média de idade em anos, percentual 

de sexo masculino e feminino, prevalência, resultados e conclusão. Resultados: Dos 98 

artigos encontrados, 74 foram excluídos pelo título, 13 pelo resumo, 2 pela leitura do artigo 

e 9 foram selecionados para o estudo. Conclusão: Os testes (nove critérios do DSM-V, 

IGDT-10 e IGDT-20) mostraram boa validade transcultural e em diferentes idiomas. 

 

Palavras-chave: Transtorno do Jogo pela Internet; Teste para Transtornos do Jogo pela 

Internet; DSM-V. 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: With ease access to new technologies, electronic games have become a tool 

of wide and unrestricted use, becoming one of the biggest worldwide phenomena of the last 

decade. Addiction to games is included in the fifth edition of the Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-V), under Section III conditions for further studies, as a 

potential new diagnosis – Internet Game Disorder. Objectives: Check by integrative review, 

the validation of the diagnostic criteria for IGD established in the DSM-V and of the IGDT-

10 and IGDT-20 tests, in different cultures and their prevalence between the genders. 



 

 

 

 

Methods: Bibliographic survey in Pubmed and Bireme platforms and MedLine and LILACS 

databases, with standardized searches of the last 5 years, using keywords. For the selection 

and evaluation of scientific studies criteria were established, including: author, year, 

language, type of study, level of scientific evidence, objective, test, sample, average age in 

years, percentage of sex male and female, prevalence, results and conclusion. Results: 98 

articles found, althought 74 were excluded by title, 13 by abstract, 2 by reading article and 

9 were selected for study. Conclusion: The tests (nine criteria of DSM-V, IGDT-10 and 

IGDT-20) showed good transcultural validity through different languages. 

 

Keywords: Internet Game Disorder; Test for Game Disorders over the Internet; DSM-V. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) inclui, 

sob as condições para um estudo mais aprofundado da Seção III, um novo diagnóstico em 

potencial – Transtorno do Jogo pela Internet (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2013). Além da sua inclusão na 11ª edição do Código Internacional de Doenças (CID-11) 

como Gaming Disorder, o que intensificou os estudos sobre o transtorno. Na última década, 

pesquisadores examinaram os efeitos negativos da internet e do vício em videogames, 

especialmente em associação com a saúde física e mental em crianças e adolescentes. 

Em particular, os vícios da Internet e dos jogos estavam associados a um baixo 

desempenho acadêmico, aumento de agressividade, reclusão social, delinquência, 

comportamentos antissociais e violentos, depressão e ansiedade e bem-estar psicológico 

insatisfatório (HAWI; SAMAHA, 2017).  

O termo genérico “dependência da Internet” tem sido criticado por sua falta de 

especificidade, dada a heterogeneidade de comportamentos potencialmente problemáticos 

que podem ser envolvidos tanto em mecanismos etiológicos subjacentes quanto online. 

Isso levou à nomeação de vícios online específicos, sendo o mais notável o Internet Gaming 

Disorder (IGD) (KUSS; GRIFFITHS; PONTES, 2016), que pode ser traduzido como 

Transtorno dos Jogos Eletrônicos. No presente artigo iremos usar o termo IGD. Para esta 

condição, termos como “videogames patológicos”, “vício em videogames”, “uso 

problemático de jogos de computador” e “uso problemático de jogos online” foram utilizados 



 

 

 

 

(STRITTMATTER et al., 2015). Embora diferentes termos e definições tenham sido usados 

anteriormente, o IGD implica um padrão de uso descontrolado de videogames, seja online 

ou offline, resultando em prejuízo clínico ou sofrimento. 

A avaliação do IGD tem sido objeto de controvérsia desde que ganhou atenção científica. 

Mais de 20 instrumentos foram desenvolvidos para avaliar o jogo problemático, mas poucos 

foram devidamente validados e a falta de definição consensual levou a inconsistências nos 

critérios de avaliação (KIRÁLY et al., 2017). 

O atual critério diagnóstico proposto no DSM-5 requer a presença de cinco dos nove 

sintomas em um período de 12 meses. Estes incluem: (a) preocupação ou obsessão por 

jogos na Internet, (b) sintomas de abstinência ao não jogar na Internet, (c) necessidade 

crescente de tempo para gastar mais e mais tempo jogando videogames, (d) tentativas 

frustradas de parar ou restringir jogos pela Internet, (e) perda de interesse em outras 

atividades como hobbies, (f) uso excessivo de jogos na Internet mesmo com o 

conhecimento do impacto do uso excessivo em sua vida, (g) mentir sobre o uso de jogos 

pela Internet, (h) uso de jogos na Internet para aliviar a ansiedade ou a culpa, e (i) perder 

ou colocar em risco uma oportunidade ou um relacionamento por causa dos jogos na 

Internet (SPRONG et al., 2019). 

O jogo online é um comportamento popular na sociedade moderna e a maioria dos critérios 

pode ser encontrada em jogadores online saudáveis com frequência mais baixa, duração 

mais curta ou intensidade menor. Isso pode explicar por que cinco ou mais critérios são 

considerados necessários para diagnosticar IGD (KO, CHIH HUNG et al., 2014). 

O Teste para Transtornos do Jogo pela Internet de Dez Itens (IGDT-10) compreende 10 

itens e avalia os níveis de IGD. O instrumento foi desenvolvido de forma teórica através da 

discussão de especialistas, na tentativa de operacionalizar o IGD usando os nove critérios 

do DSM-5 de maneira breve e simples, e adotando palavras claras e não ambíguas para 

cada item (KIRÁLY et al., 2017). 

O Teste para Transtornos do Jogo pela Internet de Vinte Itens (IGDT-20) é uma escala de 

20 itens usada para avaliar o IGD com base nos nove critérios definidos pelo DSM-5, que 

também mapeiam o modelo de dependência de seis componentes de Griffith (GRIFFITHS, 

2005; KIRÁLY et al., 2017; PONTES et al., 2014).  

Griffiths afirmou que a perda de autocontrole em jogos eletrônicos apresenta um conjunto 

de sintomas cognitivos e comportamentais análogos aos sintomas do transtorno por uso de 

substâncias (importância, alteração de humor, tolerância, sintomas de abstinência, conflito 



 

 

 

 

e reincidência). Pontes et al. compararam esses subfatores em uma grande amostra de 

jogadores com os critérios do DSM-5 do IGD e descobriram que toda a avaliação tinha boa 

confiabilidade e validade. Além disso, a avaliação da IGD mostra correspondência com os 

critérios estabelecidos para a definição de IGD do DSM-5 [Importância - Critério (a), 

Alteração de Humor - Critério (h), Tolerância - Critério (c), Sintomas de Abstinência - Critério 

(b), Conflito - Critérios (e, f, g, i), Reincidência - Critério (d)] (PONTES et al., 2014; SPRONG 

et al., 2019). 

Existe um consenso, não comprovado cientificamente, de que um subgrupo de usuários 

dos jogos eletrônicos desenvolve padrões de uso problemático que pode desencadear 

consequências graves e negativas. Por exemplo, foram levantadas hipóteses sobre uma 

tendência crescente de agir com violência. Outras preocupações incluem a crença de que 

quanto maior a gravidade maior o comprometimento de áreas do comportamento diário, 

tais como atividades sociais ou ocupacionais (DELEUZE et al., 2017; FAUST; FAUST, 

2015). 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo do estudo é verificar, por meio de uma revisão integrativa, a validação dos 

critérios diagnósticos para IGD estabelecidos no DSM-V e dos testes IGDT-10 e IGDT-20, 

aplicados em diferentes países com tradução em diferentes idiomas e diferentes meios 

culturais, além da prevalência por sexo. 

 

MÉTODOS 

 

O processo metodológico caracterizou o presente estudo em uma revisão integrativa, 

orientada a partir de buscas eletrônicas nas plataformas Pubmed e Bireme e nas seguintes 

bases de dados: MedLine e LILACS. A busca dos dados ocorreu nos meses de abril e maio 

de 2019. Foram selecionados para a análise os estudos publicados nos idiomas inglês, 

espanhol ou português. Houve restrição quanto ao ano de publicação, selecionando apenas 

os artigos dos últimos 5 anos, além de aplicados critérios de inclusão e de exclusão. 

Foram utilizados os mesmos descritores (DeCS e MeSH) para ambas as bases de dados, 

sendo a primeira com os descritores em inglês e a segunda com os descritores em 

português. Portanto, ficaram os seguintes termos no MedLine: internet gaming, gaming 



 

 

 

 

disorder, psychometric validation, diagnostic, DSM-V, IGDT-10 e IGDT-20; e os seguintes 

termos no LILACS: jogo online, transtorno do jogo, validação psicométrica, diagnóstico, 

DSM-V, IGDT-10 e IGDT-20. 

 

Estratégia de busca 

A estratégia de busca é a sintaxe da estratégia usada para o levantamento bibliográfico nas 

bases de dados. Esta foi direcionada mediante uma questão específica: “Os critérios 

diagnósticos para IGD propostos pelo DSM-V e as principais escalas possuem validação 

em diferentes culturas?” Visando identificar os artigos pertinentes com a questão proposta, 

foi elaborada uma estratégia de busca que empregou os descritores em grupos. Na 

Pubmed os cruzamentos foram: (internet gaming OR gaming disorder) AND (psychometric 

validation OR diagnostic) AND (DSM-V OR IGDT-10 OR IGDT-20). Na Bireme, os 

cruzamentos foram os mesmos, porém com os termos em português: (jogo online OR 

transtorno do jogo) AND (validação psicométrica OR diagnóstico) AND (DSM-V OR IGDT-

10 OR IGDT-20). Os termos livres utilizados foram Transtorno dos Jogos Eletrônicos, IGD 

e IGDT. 

 

Critérios de seleção 

Os critérios de inclusão adotados para os artigos encontrados foram: artigos originais; o N 

de amostra acima de 100; alvo de avaliação composto pelos nove critérios do DSM-V ou 

um dos seguintes testes: IGDT-10 ou IGDT-20; publicação dentro do intervalo dos últimos 

5 anos e nos idiomas português, inglês ou espanhol. Foram excluídos os estudos que não 

eram artigos originais e os que utilizavam outros testes diagnósticos, que não o IGDT-10 

ou IGDT-20. 

 

Identificação, seleção e inclusão dos estudos 

A pesquisa foi realizada por um pesquisador e os pontos de conflito discutidos em reuniões 

específicas. A partir da aplicação da estratégia de busca contendo os descritores definidos, 

a seleção dos artigos encontrados foi realizada em três etapas: 

 

• Identificação e leitura dos títulos nas diferentes bases eletrônicas de dados. Foram 

excluídos aqueles que claramente não se enquadravam em qualquer um dos critérios de 

inclusão deste estudo. 



 

 

 

 

• Leitura dos resumos dos estudos selecionados na primeira etapa. Da mesma forma, foram 

excluídos aqueles que claramente não se adequavam a qualquer um dos critérios de 

inclusão preestabelecidos. 

• Todos os estudos que não foram excluídos nas duas primeiras etapas foram lidos na 

íntegra para seleção dos que seriam incluídos nesta revisão. 

 

Todos os estudos utilizados atenderam os critérios de inclusão definidos no início do 

protocolo metodológico do presente estudo, no sentido de responderem à pergunta que 

norteia esta revisão integrativa. Os principais dados de cada artigo foram detalhadamente 

coletados e inseridos em um banco de dados no programa Microsoft Office 365 Word®. 

Para uma melhor apresentação dos resultados, optou-se por considerar as seguintes 

variáveis dos artigos selecionados: autor, ano, idioma, tipo de estudo, nível de evidência 

científica, objetivos, teste avaliado, amostra, média de idade em anos (com a mínima e a 

máxima entre parêntese), percentual de sexo masculino e feminino (quando disponibilizado 

apenas um parâmetro, os demais foram calculados pelos pesquisadores com base nos 

dados disponíveis no respectivo artigo), prevalência, resultado e conclusão. 

Quanto ao nível de evidência científica, foi utilizada a Classificação de Oxford Centre for 

Evidence-Based Medicine (HOWICK et al., 2011).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os cruzamentos realizados, foram encontrados um total de 98 artigos nas 

buscas eletrônicas nas plataformas Pubmed e Bireme e nas bases de dados MedLine e 

LILACS. Seguindo os critérios de exclusão e de inclusão definidos no método, foi 

selecionado um total de 9 artigos, vale ressaltar que não foram encontrados artigos 

repetidos. Na base de dados MedLine, via PubMed, cruzando-se as palavras-chave e os 

termos livres, foram encontrados 94 artigos, dos quais 70 trabalhos foram excluídos pelo 

título, 24 resumos foram lidos e 9 artigos foram selecionados para leitura na íntegra. Nas 

bases de dados LILACS foram encontrados apenas 4 artigos, os quais foram excluídos pela 

leitura do título, restando apenas os 9 selecionados da pesquisa na base de dados 

MedLine. O fluxograma a seguir (fig. 1) apresenta uma síntese do processo de obtenção 

dos artigos selecionados para a revisão integrativa. 



 

 

 

 

Figura 1 Fluxograma de artigos encontrados, excluídos e incluídos na revisão. 

MedLine = 94 LILACS = 4 

Excluído pela leitura 
do título = 74 

Selecionados pela 
leitura do título = 24 

Excluídos pela leitura 
do resumo= 13 

Selecionados pela 
leitura do resumo = 11 

Excluídos pela leitura 
do artigo= 2 

Selecionados pela leitura do 
artigo para revisão = 9 

Total de artigos 
encontrados =98 



 

 

 

 

Entre os 9 artigos selecionados, todos apresentaram força de evidência B2C, pois a base 

do atual artigo se constitui em avaliar a aplicação de um teste/questionário, o que acaba 

por selecionar estudo observacional transversal (HOWICK et al., 2011). Perante os critérios 

de inclusão e exclusão propostos na metodologia, poderíamos aceitar estudos longitudinais 

com que tivessem como objetivo avaliar os nove critérios do DSM-V, IGDT-10 ou IGDT-20, 

porém não foram encontrados trabalhos do tipo (tabela 1). 

  



 

 

 

 

Tabela 1 Características dos estudos incluídos na revisão integrativa. Continua. 

No Autor Ano Idioma Tipo de 
estudo 

Nível de 
evidência 
científica 

Objetivos Teste 
avaliado 

Amostra 

01 KIM, 
BIN-NA 

2019 Coreano Observacional 
transversal 

B2C Validar a versão coreana do IGDT-20. IGDT-20 1.403 

02 CHIU; 
PAN; LIN 

2018 Chinês Observacional 
transversal 

B2C Validar a versão chinesa do IGDT-10 
e estimar a prevalência de IGD em 
adolescentes. 

IGDT-10 8.110 

03 KIRÁLY 
et al. 
 

2018 Húngaro, 
iraniano, 
inglês, francês, 
norueguês, 
tcheco e 
peruano 

Observacional 
transversal 

B2C Explorar as propriedades 
psicométricas do IGDT-10 em sete 
amostras baseadas em linguagem e 
testar a invariância de medição do 
instrumento em função da linguagem 
e do gênero. 

IGDT-10 7.193 

04 HAWI; 
SAMAHA 

2017 Árabe Observacional 
transversal 

B2C Validar uma versão árabe do Teste 
IGD-20. 

IGDT-20 375 

05 KIM, NA 
RI et al. 

2016 Húngaro, 
inglês, italiano, 
norueguês, 
esloveno, 
francês, 
romeno e 
coreano 

Observacional 
transversal 

B2C Nosso objetivo foi examinar a eficácia 
de tais critérios (DSM-5). 

Critérios 
do DSM-
5 

3.041 

 

  



 

 

 

 

 

 Tabela 1 Características dos estudos incluídos na revisão integrativa. Continuação 
 

06 KIRÁLY 
et al. 

2015 Húngaro Observacional 
transversal 

B2C Desenvolver e validar um instrumento 
psicométrico breve (IGDT-10) para 
avaliar o IGD usando as definições 
sugeridas no DSM-5; contribuir para o 
debate em curso utilidade e validade 
de cada um dos nove critérios da IGD; 
investigar o limiar de corte sugerido no 
DSM-5. 

IGDT-10 
e 
Critérios 
do DSM-
5 

4.887 

07 REHBEI
N et al. 

2015 Alemão Observacional 
transversal 

B2C Avaliar como os critérios específicos 
contribuem para o diagnóstico e 
estimar as taxas de prevalência de 
IGD com base nas recomendações do 
DSM-5. 

Critérios 
do DSM-
5 

11.003 

08 PONTES 
et al. 

2014 57 países Observacional 
transversal 

B2C Desenvolver uma ferramenta robusta 
e psicometricamente padronizada, 
válida e confiável, além de fornecer 
pontos de corte apoiados 
empiricamente. 

IGDT-20 1.003 

09 KO, 
CHIH-
HUNG; 
YEN  

2014 Chinês Observacional 
transversal 

B2C i) avaliar a validade diagnóstica de 
critérios individuais de IGD no DSM-5 
e os critérios de “ânsia” e 
“irritabilidade”;  
determinar o ponto de corte ideal para 
os critérios da IGD no DSM-5. 

Critérios 
do DSM-
5 

75 com 
IGD, 75 
sem IGD 
e 75 em 
remissão 

 
 
 
 



 

 

 

 

Tabela 1 Características dos estudos incluídos na revisão integrativa. Continuação 

No Média de 
idade em 
anos (mínima 
– máxima) 

Percentual de 
sexo masculino 
e feminino 

Prevalência Resultado Conclusão 

01 23,35 (13–55) Masculino = 939 
(81,5%) 
Feminino = 213 
(8,5%) 

Não informado Os resultados 
atuais sugerem que 
o IGDT-20 possui 
confiabilidade e 
validade em sua 
tradução coreana. 

Consistente com pesquisas anteriores, os 
presentes resultados confirmaram que gastar mais 
tempo em jogos pela internet, por si só, não é uma 
variável suficiente para diferenciar uma forma de 
vício comportamental. Esse padrão de correlação 
discriminante sugere que o componente principal 
do vício pode estar na natureza disfuncional do que 
excessiva do engajamento. 

02 13,17 (10-18) Masculino = 
5,133 (63,29%) 
Feminino = 
2,977 (36,71%) 

3.1% A versão chinesa 
do IGDT-10 
apresentou boa 
consistência interna 
e eficiência 
diagnóstica 
adequada. 

Os achados evidenciam a validade e a precisão 
diagnóstica do IGDT-10 na avaliação do IGD. 

03 24,2 (18-84) Masculino = 
6940 (90,1%) 
Feminino = 253 
(9,9%) 

1.61% a 4.48%, 
exceto a amostra 
peruana com 
13,44% 

Os resultados 
indicaram 
invariância de 
linguagem e 
gênero. 

O IGDT-10 apresenta propriedades psicométricas 
robustas e parece adequado para a realização de 
comparações transculturais e de gênero em sete 
idiomas. 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 1 Características dos estudos incluídos na revisão integrativa. Continuação 

04 16,26 (14-19) Masculino = 179 
(47,9%) 
Feminino = 196 
(52,1%) 

Não informado O modelo Árabe do 
IGDT-20 tinha 
propriedades 
psicométricas muito 
boas e ajustou os 
dados da amostra 
extremamente 
bem. 

A versão árabe do IGDT-20 é uma medida válida e 
confiável para avaliação de IGD entre as 
populações de língua árabe. 

05 Média não 
informada  
(20 – 49) 

Masculino = 
1824 (59,9%) 
Feminino = 1217 
(40,1%) 

13,8% O grupo de risco 
IGD mostrou 
manifestações 
psicopatológicas 
diferenciais de 
acordo com os 
critérios 
diagnósticos do 
IGD pelo DSM-5. 

Mais estudos são necessários para avaliar a 
confiabilidade e validade dos critérios específicos, 
especialmente para o desenvolvimento de 
instrumentos de rastreamento. 

06 22,2 (14-64) Masculino = 
4517 (92,5%) 
Feminino = 364 
(7,5%) 

2,9% Os achados da 
análise sugerem 
que a IGD se 
manifesta através 
de um conjunto 
diferente de 
sintomas, 
dependendo do 
nível de gravidade 
do distúrbio. 

O IGDT-10 é um instrumento válido e confiável 
para avaliar a IGD, conforme proposto no DSM-5. 
Aparentemente, os nove critérios não explicam IGD 
na mesma via, sugerindo que estudos adicionais 
são necessários para avaliar as características e 
complexidades de cada critério e como eles 
explicam a IGD. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabela 1 Características dos estudos incluídos na revisão integrativa. Final. 

07 14,88 (13-18)  Masculino = 
5621 (51,09%) 
Feminino = 5382 
(48,91%) 

1,16% Os critérios mais frequentemente relatados 
pelo DSM-5 foram “humor adverso de fuga" 
(5,30%) e "preocupação" (3,91%), mas o 
endosso desses critérios raramente se 
relacionou ao diagnóstico de IGD. Durante 
o estudo foi identificado que os critérios 
"desistir de outras atividades", "tolerância" 
e “abstinência" eram de importância 
fundamental para identificar a IGD como 
definida pelo DSM-5. 

O achado de cinco ou mais 
critérios do DSM-5 ocorreu em 
1,16% dos estudantes, e esses 
alunos evidenciam maior 
comprometimento do que os não-
IGD. 

08 26 (Não 
informado 
idade mínima 
e máxima) 

Masculino = 855 
(85,2%) 
Feminino = 148 
(14,8%) 

5,3% De acordo com a análise, 5,3% do total de 
participantes foram classificados como IGD 
positivo. Além disso, um ponto de corte 
empírico de 71 pontos (de 100) pareceu ser 
adequado de acordo com as análises de 
sensibilidade e especificidade realizadas. 

Os presentes achados suportam 
a viabilidade do Teste IGD-20 
como uma ferramenta robusta, 
padronizada e psicometricamente 
adequada para avaliar o distúrbio 
do jogo pela internet.  

09 23.35 (20-30) Masculino = 63 
(84%) 
Feminino = 12 
(16%) 
Mesma 
proporção nos 3 
grupos 

Não 
informado 

Com exceção dos critérios de “enganação” 
e “fuga”, todos os critérios de IGD tiveram 
acurácia diagnóstica variando de 77,3% a 
94,7% para diferenciar estudantes 
universitários com IGD de estudantes 
remetidos. 

Este estudo forneceu evidências 
empíricas para apoiar o ponto de 
corte, 5 ou mais, de critérios 
diagnósticos com uma boa 
acurácia diagnóstica para IGD no 
DSM-5. 



 

 

 

 

Entre os 9 artigos selecionados, 4 analisaram os critérios do DSM-V, 3 analisaram o IGDT-

10 e 3 analisaram o IGDT-20. Apenas 1 estudo realizou o comparativo entre um teste 

diagnóstico e os critério do DSM-V (KIRÁLY et al., 2015). Todos os estudos selecionados 

apontaram o teste diagnostico utilizado como viáveis, não sugerindo alterações importantes 

nos mesmos, porém nenhum estudo apontou um critério ou sintoma como padrão ouro para 

o diagnóstico. Nenhum dos estudos selecionados acompanhou os participantes através de 

consultas psiquiátricas a fim de comparar a experiência profissional com a validade dos 

testes analisados. 

A incidência entre os sexos não pode ser avaliada no presente estudo pois os resultados 

foram consistentes com pesquisas anteriores indicando que o sexo masculino está super-

representado nas amostras de usuários de jogos (KIM, BIN-NA, 2019). Apenas 3 estudos 

mantiveram uma proporção equilibrada entre o sexo masculino e feminino. O estudo de 

validação para a versão árabe do IGDT-20 foi o único que possuiu uma amostra com um 

percentual feminino maior (HAWI; SAMAHA, 2017). Além disso, não foi encontrado nos 

estudos analisados os dados de incidência do IGD entre os sexos, sendo isso fundamental 

para que se possa definir a sexualidade como fator de risco.  

Os estudos com foco transcultural informaram a prevalência na amostra como um todo ou 

entre os diferentes idiomas/culturas. Um estudo mostrou uma grande prevalência de IGD 

entre os peruanos, com 13,44% (KIRÁLY et al., 2018), já a menor prevalência foi de 1,16% 

com a amostra alemã (REHBEIN et al., 2015). Entretanto, poucos abordaram o Continente 

Americano ou deram ênfase aos dados encontrados no mesmo. A maioria dos estudos 

englobaram em suas amostras culturas do continente Asiático e Europeu.  

Estudos epidemiológicos forneceram estimativas de prevalência muito diferentes, mas 

mesmo trabalhando com estimativas de alcance mais baixo, como 2% ou 3% de jogadores, 

no presente estudo foram encontradas variáveis de 1,16% até 13,8%, multiplicando essa 

porcentagem pelas centenas de milhões de indivíduos que participam de jogos eletrônicos 

em todo o mundo gera quantidade grande de indivíduos com IGD (FAUST; FAUST, 2015). 

Faltam estudos com níveis de evidência maiores e pesquisas longitudinais. Poucos estudos 

analisados divulgaram dados de sensibilidade e especificidade. 

O método de tradução os critérios do DSM-V ou dos testes (IGDT-10 e IGDT-20) foi bem 

descrito em apenas um estudo coreano, o qual adota uma abordagem rigorosa tradução do 

IGDT-20. Os itens foram traduzidos para o coreano por psicólogos clínicos, incluindo o autor 

do IGDT-20. Em seguida, os textos foram retraduzidos e dois indivíduos bilíngues, 



 

 

 

 

independentemente, verificaram se cada item retinha significado equivalente até que o 

consenso fosse alcançado (KIM, BIN-NA, 2019). 

Alguns estudos associaram características psiquiátricas para associar a queixa com a 

gravidade do IGD, especificamente, “continuação”, “preocupação”, “consequências 

negativas” e “fuga” foram associadas com menor gravidade da IGD, enquanto “tolerância”, 

“perda de controle”, “desistir de outras atividades” e “decepção” foram associados com mais 

níveis severos. “Preocupação” e “fuga” forneceram muito pouca informação para a 

estimativa da gravidade do IGD (KIRÁLY et al., 2017). 

Os critérios do DSM-V mais frequentemente relatados foram "humor adverso de fuga" 

(5,30%) e "preocupação" (3,91%), mas nos estudos analisados esses critérios se 

relacionaram com pouca frequência ao diagnóstico de IGD. Os estudos mostraram que os 

critérios "desistir de outras atividades", "tolerância" e "abstinência" eram de importância 

fundamental para identificar a IGD como definida pelo DSM-V (REHBEIN et al., 2015). 

Apenas um estudo analisado dividiu a amostra em 3 grupos, sendo o primeiro grupo de 

indivíduos com IGD, o segundo de indivíduos sem IGD e o terceiro grupo de indivíduos em 

remissão, assim conseguiram classificar os indivíduos com risco de desenvolver ou reincidir 

o transtorno em um quarto grupo: o grupo de risco para IGD. Esse grupo mostrou escores 

significativamente mais altos do que os indivíduos saudáveis sem IGD em todas as nove 

dimensões dos sintomas psiquiátricos, ou seja, somatização, obsessão-compulsão, 

sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade-fobia, ideação 

paranoide e sintomas psicóticos (KIM, NA RI et al., 2016). 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir dos estudos incluídos nesta revisão de literatura, é possível concluir que: falta um 

teste padrão ouro ou sintoma chave para servir de comparativo com as ferramentas 

diagnosticas analisadas, os artigos não foram unanimes ao apontar um padrão ouro 

(sintoma, critério ou padrão comportamental), apenas 1 fez um comparativo direto com os 

critérios do DSM-V, porém tanto o IGDT-10 quanto o IGDT-20 foram formulados com base 

nos critérios diagnósticos sugeridos pelo DSM-V, não levantando então um comparativo em 

comum internacionalmente para que sirva de contra ponto ao diagnostico segundo os 

métodos analisados; os critérios "humor adverso de fuga" e "preocupação" precisam ter 

sua prioridade para o diagnóstico reavaliada; os critérios propostos pelo DSM-V foram bem 



 

 

 

 

aceitos, assim como a linha de corte de 5 critérios positivos para o diagnóstico de IGD; 

nota-se a necessidade de estudos longitudinais para que se possa estabelecer critérios de 

remissão e previsão de recidivas; a maioria dos estudos possuem amostras com percentual 

masculino muito superior ao feminino e não relatam a prevalência por sexo, não podendo 

ser analisando um fator de risco ligado ao sexo; os testes (nove critérios do DSM-V, IGDT-

10 e IGDT-20) mostraram boa validade transcultural e em diferentes idiomas. 

O autor do presente artigo nota a necessidade de se levantar um padrão ouro para 

comparativo internacional entre as ferramentas diagnosticas para IGD; aponta também a 

falta de estudos comparado os testes analisados com o diagnóstico feito através de uma 

consulta médica com um psiquiatra. 
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