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SOBRE ASYLUM 

 

Asylum é um RPG (do inglês Role Playing Game - Jogo de Interpretação de Papéis) 

- onde os jogadores interpretam personagens, inicialmente com seus sentimentos 

equilibrados, mas que a medida que enfrentam os desafios e conflitos propostos, 

devem realizar testes de Stress, onde suas características emocionais são afetadas. 

 

DE QUE FORMA? 

Cada personagem começa com os seus valores de atributos, que nesse caso é 

representado por seus sentimentos, equilibrados em 3 pontos, porém esses valores 

não são fixos, à medida em que o jogo se desenvolve eles subtraem de um e 

adiciona a outro. 

Exemplo, em uma situação de perigo o personagem perde 1 ponto de Alegria (até o 

mínimo de 1 ponto) e ganha 1 ponto de Medo (até o máximo de 5 pontos). 

 

  



PERSONAGENS  

 

Os personagens são as grandes estrelas do RPG, e podem ser interpretados pelo 

Mestre (NPC - Non Player Character - Personagens Não Jogadores), ou pelos 

Jogadores (PC - Player Character - Personagem Jogador), cada personagem 

dispõem de Características, Vantagens e Desvantagens, que podem auxiliar ou 

atrapalhar na solução de uma tarefa, podendo também gerar um Conflito. 

ATRIBUTOS 

As Características (ou Atributos) aqui são representadas por cinco sentimentos 

distintos: Alegria, Medo, Nojo, Raiva e Tristeza, que podem oferecer vantagens e 

desvantagens para os personagens lidarem com os Conflitos, os personagens então 

realizam um teste contra, rolando 1d6 (1 dado de 6 faces), contra o valor 

correspondente ao Conflito, por exemplo: 

 

Mestre: “Rodrigo você está procurando por uma bombinha para acalmar sua crise 

de asma, você chega a Enfermaria respirando com dificuldade.” 

Rodrigo: “Ótimo, eu verifico os armários com remédios e tento procurar por uma 

bombinha!” 

Mestre: “Sua crise faz com que seu coração comece a palpitar forte, você está com 

Medo, apesar disso sua frustração lhe dá um pouco de Raiva por não estar 

conseguindo lidar com a situação, então faça um teste de Raiva, se passar você 

perde 1 ponto de Medo e ganha 1 de Raiva.” 

Rodrigo: “OK! Eu tenho 3 de Medo e 2 de Raiva, caramba vai ser difícil… Ah! Não, 

caiu 4!” 

Mestre: “Agora você tem 4 de Medo e 1 de Raiva, você sente sua respiração ficar 

ainda mais fraca e começa a ter uma crise de Pânico, suas pernas ficam bambas e 

você cai no chão tentando recuperar o fôlego...” 

  

Outro exemplo: 

 

Mestre: “Laura, você chega a Enfermaria e encontra Rodrigo desmaiado, ele tinha 

saído para procurar uma bombinha para sua crise de asma, o que você faz?” 

Laura: “Felizmente eu sou Enfermeira, então vou checar se ele está bem e tentar 

fazer uma reanimação”. 

Mestre: “Legal! Seu amor pela profissão te dá Alegria em poder ajudar aos outros, 

porém, por conta da quarentena que se instalou, você tem um certo Nojo de se 

infectar com algum vírus ou bactéria, faça um teste de Alegria, para tentar reanimar 

Rodrigo.” 

Laura: “Certo vai ser moleza, tenho 4 de Alegria e 3 de Nojo. Aha! um 3.” 

Mestre: “Muito bom, agora você está com 5 de Alegria e 2 de Nojo, faz uma 

respiração boca-a-boca em Rodrigo e ele recobra a consciência...” 



Alegria 

Alegria representa o estado de extrema segurança e felicidade, pode ajudar o 

personagem a lidar com situações de risco, com maior segurança, lidar de maneira 

empática em uma situação de discussão, por outro lado, um estado constante de 

Alegria, pode fazer com que o personagem não dê a devida atenção às ameaças 

que possam estar ao seu redor, dando excesso de confiança e reduzindo o 

pensamento lógico. 

 

Medo 

Medo representa o estado de perigo e alerta, ajuda o personagem a compreender o 

perigo seu redor, em um conflito permite ao personagem antecipar possíveis riscos, 

porém, em estado demasiado de medo o personagem entra em estado de pânico, 

podendo tomar medidas extremas. 

 

Nojo 

Nojo representa o estado de insatisfação e extrema repugnância, ajuda o 

personagem a entender os riscos externos que de alguma forma podem contaminá-

lo, seja na sua saúde física ou mental, em um conflito determina se o personagem 

aceitar ou rejeita as situações que são impostas, em excesso pode trazer uma 

repudia interna. 

 

Raiva 

Raiva representa um estado de fúria, de apetite intenso e de ação, ajuda o 

personagem a compreender o momento de agir, a hora de tomar a decisão dentro 

de um conflito, descontrolada pode trazer sérios riscos. 

 

Tristeza 

Tristeza representa um estado de melancolia e reflexão, em um impasse permite a 

reflexão para resolução, ajuda a refletir sobre os acontecimentos, porém 

desbalanceada traz desânimo. 

 

Personagens Jogadores 

- Visitante: Não tem nenhum conhecimento do local e dos funcionários, não 

têm acesso às portas, porém tem familiaridade com 1 NPC. Fornece 2 pontos 

de Sanidade. 

- Profissional da área (Enfermeiro, Médico): Tem conhecimento do local, dos 

funcionários e profissionais relativos (pacientes), têm acesso às áreas da 

enfermaria, administrativas e banheiros coletivos. Fornece 4 pontos de 

Sanidade. 

- Terceirizado (Manutenção, Limpeza, Segurança): Tem conhecimento do 

local, dos funcionários e profissionais relativos (abastecimento elétrico), têm 

acesso à todas as áreas. Fornece 3 pontos de Sanidade. 

 



 

 

VANTAGENS 

- Bom senso: Permite diminuir 1 ponto da dificuldade em testes que possam 

colocar os personagens em perigo. Decresce 2 ponto de Sanidade. 

- Senso de direção: Permite ter noção e direcionamento correto dos lugares 

que conhece. Decresce 1 ponto de Sanidade. 

- Noção do perigo: Permite um teste de atributo toda vez que está prestes a 

entrar em uma zona de perigo. Decresce 2 pontos de Sanidade . 

 

DESVANTAGENS 

- Sádico: Quando a raiva está demasiada o personagem comete atos de 

sadismo, com todos os personagens. Causando instabilidade no grupo. 

Fornece 2 pontos de Sanidade. 

- Azarado: Em momentos considerados críticos os testes acrescem 1 ponto de 

dificuldade. Fornece 3 pontos de Sanidade. 

- Vontade Fraca: Em testes de nojo o personagem acresce 1 ponto de 

dificuldade. Fornece 2 pontos de Sanidade. 

 

CRIAÇÃO DE PERSONAGEM 

 Os jogadores iniciam o jogo com os atributos de seus personagens, os 

sentimentos, equilibrados, e de acordo com suas escolhas de personagens, 

vantagens e desvantagens terão seus pontos de Sanidade definidos. Antes de 

iniciarmos a construção devemos levar em consideração as escolhas, essas devem 

ser estabelecidas com base lógica na descrição do cenário que o Mestre, narrador 

do jogo, disponibilizará, tendo em vista este ponto, os jogadores devem tirar no 

dado de 6 faces quem iniciará as escolhas, para cada item (personagem, vantagem 

e desvantagem), esse processo é importante pois, a cada escolha, exclui a 

possibilidade do próximo jogador fazer a mesma escolha. Para clarear a construção 

do Personagem vamos criar o João. João, será o médico responsável do setor 

(ganha 4 pontos de Sanidade), terá como vantagem senso de direção (decresce 1 

ponto de Sanidade) e por fim, sua desvantagem será azarado (ganhando 3 pontos 

de Sanidade). Após suas escolhas de construção do personagem somasse os 

valores de Sanidade (+4, -1, +3), totalizando 6 pontos de Sanidade. 

  



 

 

Sanidade 

 A Sanidade é o que controla a estabilidade do personagem e como os 

atributos ela não é fixa, podendo ser utilizada para facilitar testes, um exemplo seria: 

“João está com 2 em seu atributo de Medo, ao entrar na sala ele avista um corpo 

caído, o Mestre impõem ao personagem um teste de medo e considera que essa é 

uma situação crítica, devido a sua desvantagem azarado, João recebe uma 

penalidade de -1 no teste de medo, sendo assim, ao rolar o 1d6, o único resultado 

que salvará João de ficar em pânico e colocar em risco sua posição, é tirando o 

número 1. Porém, João tem 3 pontos de Sanidade, ele pode sacrificar 1 ponto de 

sanidade para auxiliá-lo no teste, dessa forma, João pode tirar os números 1 e 2 no 

d6, aumentando sua margem de sucesso.” 

 Ganhando e Perdendo pontos de Sanidade: Toda vez que o personagem 

está em um momento considerado crítico pelo Mestre, e realizar um teste de 

atributo, o resultado irá influenciar não apenas nos atributos, mas também nos 

pontos de Sanidade. Caso o personagem tenha sucesso no teste, ganha um ponto 

de Sanidade, caso falhe, perde um ponto de Sanidade. 

 Zerando os pontos de Sanidade: Caso os pontos de Sanidade do 

personagem acabem, esse personagem deixa de ser do jogador e passa a ser um 

personagem do Mestre, de acordo com seus atributos e o stress que a ambientação 

exerce sobre os personagens ele irá atingir um status, lembrando que sempre será 

utilizado o atributo que está em demasia, conforme segue abaixo: 

- Alegria: Esquizofrenia 

- Medo: Pânico 

- Nojo: Bulimia 

- Raiva: Psicose 

- Tristeza: Depressão 

 

  



Mecânica 

 O Mestre exigirá testes de atributos específicos, quando isso ocorrer e o 

personagem tiver sucesso, ele continua sendo regido pelo sentimento que estava, 

antes do teste exigido, caso falhe a contagem continuará do sentimento que o 

Mestre solicitou o teste. Exemplo: O sentimento que rege João no momento é 

Raiva, porém ele acaba de encontrar um conhecido morto, o Mestre exige um teste 

de Tristeza, caso tenha sucesso João é maduro o suficiente para sentir a tristeza 

pela perda do conhecido, e mesmo assim continuar sua ação com a Raiva regendo 

o personagem, caso falhe a Tristeza assume o controle do João e ele perde um 

ponto de Raiva e ganha em Tristeza. 

  

Quarentena - Aventura Pronta 

 

Quarentena é um exemplo de Aventura Pronto para o sistema Asylum, podendo ser 
jogada em até 4 Jogadores e 1 Mestre, nesta aventura os personagens dos 
jogadores ficam presos em um hospital psiquiátrico, onde surge um novo vírus que 
os coloca presos por uma quarentena de 28 dias, até que possam ser liberados, os 
personagens dos jogadores então devem encontrar recursos para sobreviver, lidar 
com os profissionais da área, outros trabalhadores e com os pacientes, tentando 
mantê-los a salvo. 

GANCHOS DE AVENTURA 

Os personagens entram na aventura conforme suas origens(Visitante, Profissional 
da Área ou Terceirizado), cabe ao Jogador e ao Mestre, usarem sua imaginação 
para que essa origem sejam personagens interessantes. 
 

Visitante - caso seja um Visitante, algum parente, amigo, ou ente querido está 
internado na ala de psiquiatria do hospital, e ele vai fazer uma visita rotineira para 
encontrar com esse ente querido, o jogador pode criar o personagem que está em 
internação, ou pedir para que o mestre crie um NPC que tem uma relação com o 
personagem, o Visitante não tem exatamente uma profissão definida, o Jogador 
pode pensar em ser um Advogado, que tem conhecimentos jurídico para exigir mais 
qualidade de vida em um ambiente de quarentena, ou mesmo tentar reduzir os dias 
de quarentena, pode ser que o Visitante seja um Bombeiro, que tenha treinamento 
em primeiros-socorros, controlar pessoal e até improvisar ferramentas para 
solucionar um problema. 
 

Profissional da Área - caso seja um Profissional da Área, o Jogador pode ser um 
Médico(a), Enfermeiro(a), entre outros, trabalhando no hospital no dia em que 
declaram a quarentena, tem conhecimento em auxiliar os pacientes, e com ajuda do 
Mestre podem saber como lidar melhor com uma situação de quarentena, no 
entanto pode não ter conhecimento em outras áreas, como realizar a manutenção 
de um sistema de computador, ou mesmo isolar o vazamento de algum produto. 
 

Terceirizado - caso seja um Terceirizado, o Jogador está trabalhando como 
prestador de serviços no hospital no dia da quarentena, pode se algum profissional 



de manutenção, um especialista em equipamentos médicos que foi chamado para 
consertar um equipamento de ressonância por exemplo, sabe lidar com alta 
tecnologia e componentes eletrônicos, o terceirizado pode ser um cozinheiro, 
sabendo como raciocinar melhor os alimentos, fornecendo e aproveitar condimentos 
menos utilizados, e até mesmo criando chás e sopas que possam aliviar algum 
sintoma que algum outro personagem. 
 

Paciente(Opcional) - este aqui é recomendado apenas para Jogadores mais 
experientes. Esse personagem fornece ao Jogador a oportunidade de começar com 
valores de Atributo diferentes do padrão, podendo estar relacionado ao transtorno 
que o fez ser internado nesse hospital, o personagem está perto de ganhar alta, e 
pode ajudar aos demais Jogadores a lidar com outros pacientes também tendo um 
conhecimento dos processos do hospital. 

Dia 01 - Início da Quarentena. 

No início da aventura os personagens dos jogadores estão reunidos na Área de 
Visita do Hospital, independente de qual Origem eles escolheram, dê aos Jogadores 
a oportunidade de começarem a interpretar seus personagens, perguntando o que 
eles estão fazendo no momento, neste primeiro dia, os visitantes poderão acessar 
somente até a área calma, os demais jogadores podem ter acesso às outras salas, 
minutos depois um dos médicos informa que o paciente que estava gripado morreu, 
porém segundo seus exames, ele foi infectado por uma nova e ainda mais mortal, 
variante do vírus H1N5, e depois de repassar seu laudo para a administração, foi 
declarado quarentena, forçando todos os presentes naquela ala a ficarem até 28 
dias isolados. 

Dias subsequentes 

Nos dias subsequentes é que os problemas começam, a cada dia role 3d6, e veja a 
lista: 
 

3 - 4 Escassez de Comida ou Água 

5 - 6 Falta de Energia 

7 - 8 Nova Infecção 

9 - 10 Paciente Extremo Livre 

10 - 12 Personagem Ferido 

13 - 14 Personagem Morto 

15 - 16 Cano Estourado 

17 - 18 Escassez de Medicamento 
 

Use esse problemas para desenvolver a aventura, um mesmo problema pode gerar 
situações diferentes, por exemplo um personagem ferido, pode ter sido ferido por 
alguém, ou se feriu por conta de um acidente, use a imaginação para dar vida a 
esses acontecimentos e incentive os jogadores a encontrar uma solução. 
 

Escassez de Comida ou Água 



Essa condição impede que os personagens possam se alimentar direito, teste de 
(Raiva vs Alegria), podem deixar Pacientes Calmos mais agitados e a recuperação 
pode ficar comprometida. 
 

Falta de Energia 

Essa condição desliga todos os equipamentos, se algum personagem estiver 
internado na área de observação, pode correr grande perigo, a noite é 
extremamente escura, um Paciente Extremo pode escapar. (Tristeza vs Medo) 
Nova Infecção 

Um novo personagem manifesta sintomas da Nova Gripe e deve ser internado na 
área de observação, ele também pode infectar novos personagens (Nojo vs 
Alegria),  o tempo de incubação é de 3 dias e os personagens manifestam sintomas 
a partir do terceiro dia. 
 

Paciente Extremo Livre 

Um Paciente Extremo tem acesso as outras áreas ele pode representar um perigo 
para os outros e para si mesmo, podendo agredir, ferir e até matar algum outro 
personagem, ele não tem controle sobre suas ações e é sempre bem sucedido em 
um teste correspondente ao seu Transtorno. Os outros personagens devem fazer 
um teste de (Alegria vs Medo) para interagir com esse personagem. 
 

Personagem Ferido 

Algum personagem é encontrado ferido, ele pode ter se ferido sozinho, ou alguém o 
feriu. (Nojo vs Medo). 
 

Personagem Morto 

Algum personagem é encontrado morto, ele pode ter tirado a própria vida ou alguém 
o matou. (Medo vs Tristeza). 
 

Cano Estourado 

Um cano dos banheiros ou da cozinha, pode ter estourado e começa a vazar água, 
vai causar escassez de água e deixa os Pacientes Calmos Agitados, (Tristeza vs 
Raiva). 
 

Escassez de Medicamento 

Os medicamentos estão em falta, caso tenho algum personagem com sintomas de 
Gripe, ou ferido, terá dificuldade em se recuperar de maneira adequada. (Nojo vs 
Raiva). 
 

NPCs 

Alguns Npcs que podem interagir com os Jogadores e estarem na mesma situação 
que eles, você como mestre está livre para criar quantos quiser para tornar a 
aventura mais interessante: 
 

Profissionais: Podem ser profissionais da área ou mesmo terceirizados, eles 
trabalham ali a algum tempo e podem ajudar os jogadores a resolver os problemas 
que ocorrem nos dias que se seguem, eles começam com os mesmos atributos que 
os jogadores, 3 em cada valor. 
 



Pacientes Calmos: Esses pacientes podem ser encontrados na áreas iniciais, e 
apesar de não estarem em seu juízo perfeito, não representam perigo a si mesmos 
nem aos outros personagens, podendo até auxiliar algumas vezes. 
Agitados - Caso passem por alguma situação estressante, pode perder 1 ponto de 
sanidade e ficar agitados, podendo se tornar agressivos. (Alegria vs Medo) pra 
acalmar, é possível também medica-los, dois de seus valores de atributo começam 
irregular (4 em um e 2 em outro), representando o transtorno por qual esse paciente 
passa. 
 

Pacientes Extremos: Esses pacientes são os mais perigosos, representando 
perigo para si mesmos e para os demais personagens, eles tem um valor de atributo 
no máximo, representando seu transtorno, eles sempre são bem sucedidos em 
testes relacionados a aquele atributo, e não podem ser acalmados sem aplicação de 
medicamentos. 
 

Antagonista: Um dos personagens está aproveitando para obter vantagem sobre 
os demais, danificando equipamentos, ferindo e até matando outros personagens, 
os jogadores tem como objetivo descobrir quem pode estar causando os problemas 
em meio a quarentena, e esse antagonista não é necessariamente um Paciente 
Extremo, pode ser um Profissional, que decidiu aproveitar o ambiente e as 
condições para colocar as suas ambiçoes em ação. 

01 - Celas Surdas 

Estas celas são pequenos quartos de 3x3 metros, suas paredes têm preparação 
acústica e são acolchoadas, para impedir que os pacientes se machuquem ao 
tentar  agredir as paredes, há também uma cama para que o paciente possa dormir e uma 

pequena janela por onde entra a luz do sol, role 1d6 caso obtenha há uma chance de um 
dos Pacientes Extremos estar nesse local. (Veja encontros aleatórios). 
 

02 - Banheiros Individuais 

Os banheiros individuais ficam no extremo do corredor do hall das celas, são 
pequenos, medindo em 2x2, com um vaso sanitário e uma pia e o que seria o 
espelho, na verdade é uma chapa de metal polida, para evitar que os internos 
quebrem e utilizem como ferramenta. - Caso alguém vasculhe e faça um teste de 
Tristeza nesses banheiros, pode encontrar anotações nas paredes, como nomes de 
alguem que podem ser um ente querido para os pacientes, e ajudá-los a acalmar, o 
teste vai de contra o Nojo, pois o banheiro é bem mal cuidado e resíduos de fezes e 
urina são constantes. 
 

03 - Hall das Celas 

Esse Hall é um corredor que se estende por 15 metros ao longo de cada extremo há 
uma porta pequena de madeira, que da acesso aos banheiros individuais, e mais 5 
portas ao norte, dando para as celas surdas, ao longo do corredor há armários feitos 
de ferro trancados com fechaduras reforçadas, (necessário chaves ou um teste de 
Raiva vs Medo, para abrir a fechadura). Essa é uma área de movimentação de 
Pacientes Extremos, role 1d6, se o resultado cair entre 1 e 3, há uma chance de 1 



Paciente Extremo estar neste local. Esse é um local assustador, mas que talvez 
seja necessário vasculhar para encontrar informações sobre algum paciente ou 
mesmo remédios, (teste de Tristeza vs Medo). 
 

04 - Dormitórios Sem Leito 

Os dormitórios sem Leito são reservados aos Pacientes Calmos, role 1d6 se o 
resultado for 1 ou 2, é possível encontrar um Paciente Calmo aqui, se o resultado 
for  5 encontrará um Profissional, existem algumas mobílias no quarto, como mesas 
de cabeceira, e um armário, há materiais de escrita e alguns livros espalhados, um 
teste de Alegria vs Tristeza, pode fazer encontrar algum diário, ou anotações dos 
médico sobre o andamento daquele paciente. 
 

05 - Banheiros Comunitários 

Os banheiros comunitários são tanto para os pacientes, quanto para visitantes e 
profissionais, são bem limpos e cada um deles contém 3 cabines com vasos 
sanitários, uma pia com 3 torneiras e um grande espelho, há também um armário no 
canto (teste de Tristeza vs Nojo, é possível encontrar remédios  e produtos para 
primeiros socorros). 

06 - Enfermaria e Área de Observação 

Aqui fica a enfermaria, há vários armários contendo remédios, ferramentas para 
aplicação de medicamentos, como seringas e agulhas, entre outras. (um teste de 
Alegria vs Medo), pode fazer com que o personagem encontre algum medicamento 
ou curativo. Ao lado da enfermaria fica a sala de observação, com um leito para os 
pacientes que estão com a saúde física debilitada. há um cilindro de oxigênio, 
desfibrilador e eletrocardiogramas para medir o estado dos pacientes. 

07 - Almoxarifado 

Esse local normalmente fica fechado, mas é possível que algum Terceirizado tenha 
a chave, é uma pequena sala sem janelas, com diversas prateleiras, cheias de 
material de limpeza e ferramentas de trabalho manual, é possível encontrar todo 
tipo de ferramenta e produto de limpeza neste local (teste de Tristeza vs Alegria). 

08 e 09 - Administração e Secretaria 

Essas sala ficam entre a sala de visitas e o hall que da acesso a ala psiquiátrica, 
aqui é possível encontrar todos os registros dos pacientes, laudos médicos, tem 
também um telefone que pode ser usado para contato com o exterior, mesmo outro 
setores do hospital. (Teste de Raiva vs Alegria) é possível encontrar alguma chave 
de acesso para outras sala, menos para a saída. 
 



10 - Área Calma 

Aqui também fica a cozinha e o refeitório para os pacientes, a área é bem arejada e 
com janelas grandes que dão visão do lado de fora, as janelas ficam no alto e 
protegidas com grades de ferro, a diversas mesas e cadeiras é até mesmo é 
permitido que as visitas entrem nesse local. (teste de Alegria vs Nojo) encontrar 
comida e suprimentos, role 1d6 se o resultado for 1 ou 2, é possível encontrar um 
Paciente Calmo aqui, se o resultado for  5 encontrará um Profissional. 

11 - Hall Principal 

Um extenso corredor que liga o refeitório com os quartos dos pacientes, também da 
acesso a área de visita.  

12 - Área de Visita 

Essa área se assemelha muito com uma sala de estar, há um jogo de sofás, um 
divã e uma mesa de centro como decoração, há também livros e revistas. 

13 - Inspeção 

Aqui fica um profissional terceirizado, ele faz a revista dos visitantes, terceirizados e 
profissionais da área, não é permitido entrar na ala psiquiátrica usando qualquer tipo 
de objeto pessoal, como colares, brincos, relógios, também não é permitido 
qualquer outro objeto que possa servir para que os pacientes se machuquem, ou 
machuquem outros, quando os jogadores entrarem novamente nesta sala, um dia 
após o início da quarentena, encontraram esse NPC morto.(teste de Alegria vs 
Medo). 

14 - Sala de Espera 

Aqui fica a recepção e espera para inspeção, uma mulher terceirizada fica 
recepcionando os visitantes, checando documentos, a sala contém cadeiras do tipo 
longarina com uma TV instalado na parede. O noticiário fala sobre o surgimento do 
vírus e o isolamento da quarentena. 

15 - Escadas 

As escadas dão acesso a saída, no entanto, ao início da quarentena as escadas 
são trancadas pelo lado de fora, deixando todos dentro da ala psiquiátrica 
trancados. 
  
  



 
O Hospital. 

 

 

 


