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Guimarães SCL. Estresse em controladores de tráfego aéreo: Uma revisão 

sistemática. [Dissertação]. Guarulhos – SP: Universidade de Guarulhos; 2016. 

 

RESUMO 

Introdução: Os controladores de tráfego aéreo (ATCS) coordenam e monitoram o 

espaço aéreo, tendo uma grande carga de trabalho que exige atenção, raciocínio 

rápido e segurança nas decisões sem chance para erros. Todos estes fatores 

parecem sugerir que os ATCs são indivíduos mais susceptíveis ao desenvolvimento 

de stress. Objetivos: Avaliar o nível de evidencia sobre o stress em ATCs. Método: 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados Pubmed, 

Lilacs e BVS entre os anos de 1990 e 2016 buscando artigos sobre o stress em 

ATCs. Foram incluídos na amostra apenas estudos transversais e ensaios clínicos. 

A qualificação da amostra foi avaliada pelo nível de evidencia e pelos instrumentos 

CONSORT (ensaios clínicos) e Strobe (estudos observacionais). Resultados: 

Incialmente foram encontrados 61 artigos porém após critérios de inclusão e 

exclusão apenas 5 ficaram na amostra final. Todos eram estudos observacionais (2 

Coortes- nível IV de evidencia e 3 transversais- nível VI de evidencia). A média do 

Strobe da amostra foi de 22 em 44 possíveis com desvio padrão de 8,02. A análise 

de conteúdo mostrou que embora haja alterações psicológicas e físicas nos ATCs, 

não se pode dizer que apresentem um nível maior de stress. O aumento da idade e 

do tempo de serviço são preditores positivos para stress.  Conclusão: Embora 

existam indícios de stress aumentado, não há evidencia suficiente para afirmar que 

os ATCs tenham maiores taxas de stress em relação a outros profissionais ou a 

população em geral. 

 

Descritores: Aviação, estresse, controladores de tráfego aéreo. 
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Guimarães SCL. Stress in air traffic controllers: a systematic review. [thesis]. 

Guarulhos - SP: University Guarulhos; 2016. 

 

ABSTRACT 

 

 

Background: Air traffic controllers (ATCs) coordinate and monitor the airspace. They 

have a heavy daily work routine, where no mistakes are allowed, and their job 

demands constant attention, quick thinking and assertive decision making skills. 

Such characteristics may suggest that ATCs are more susceptible to developing 

stress. Objective: To determine the level of evidence of studies on stress in ATCs. 

Methods: Systematic review of articles on stress in ATCs, published between 1990 

and 2016 and retrieved from the PubMed, LILACS and VHL databases. Both 

observational studies and randomized controlled trials (RCT) were included in our 

sample. The reviewed studies had their quality assessed by level of evidence and 

compliance with CONSORT (for RCTs) or STROBE (for observational studies) 

checklists. Results: Of the initial 61 articles located in the databases, only 5 met the 

inclusion and exclusion criteria and thus composed the final sample of the review. 

They were all observational studies: 2 cohort studies (level of evidence IV) and 3 

cross-sectional studies (level VI). The average overall STROBE score was 22 out of 

44 points, with a standard deviation of 8.02. Although we may see physical and 

emotional disorders associated with stress in ATCs, we cannot say they have 

increased levels of stress. However, ATCs’ age and years of work experience are 

positive predictors for the development of stress. Conclusion: Although it might be 

suggested, there is still not enough evidence to support that ATCs have higher rates 

of stress when compared to other professionals or the general population. 

Keywords: Aviation, stress, air traffic controller. 
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Guimarães SCL. Estrés em los controladores de tráfego aéreo: una revisão 

sistemática. Guarulhos - SP: Universidad Guarulhos; 2016. 

 

RESUMEN 

 

Introducción: Los controladores aéreos (ATCS) coordinar y supervisar el espacio 

aéreo, teniendo una gran carga de trabajo que exige la atención, el pensamiento 

rápido y la seguridad en las decisiones sin posibilidad de error.Todos estos factores 

parecen sugerir que las CCAA son las personas más susceptibles al desarrollo de la 

tensión.Para evaluar el nivel de evidencia sobre el estrés en el ATC. Método: Una 

revisión sistemática se llevó a cabo de la literatura en PubMed, Lilacs y BVS entre 

los años 1990 y 2016 en busca de artículos sobre el estrés en los ATC.Se incluyeron 

en la muestra sólo los estudios transversales y ensayos clínicos. La calificación de la 

muestra fue evaluada por el nivel de evidencia y los instrumentos de CONSORT 

(ensayos clínicos) y la luz estroboscópica (estudios observacionales). Resultados: 

Se encontraron 61 artículos principio pero después de los criterios de inclusión y 

exclusión sólo el 5 estaban en la muestra final.Todos eran estudios de observación 

(2 pruebas de nivel IV Coortes - y 3 transversais - VI nivel de evidencia). La media 

de la muestra fue de 22 estroboscópico en 44 posible, con una desviación estándar 

de 8.02. El análisis de contenido mostró que, aunque hay cambios psicológicos y 

físicos en los ATCs, no se puede decir que presente un mayor nivel de estrés. 

Aumento de la edad y tiempo de servicio son predictores positivos de estrés. 

Conclusión: A pesar de que hay un aumento de la tensión de las pruebas, no hay 

evidencia suficiente para afirmar que los ATC tienen índices más altos de estrés en 

relación con otros profesionales o la población en general. 

 

Palabras clave: aviación, el estrés, los controladores de tráfico aéreo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A aviação tornou-se fundamental à vida das pessoas tanto no aspecto 

pessoal quanto profissional. As viagens aéreas permitem o deslocamento por 

distâncias maiores em curto intervalo de tempo, beneficiando o processo de 

globalização. Nos últimos anos, as empresas facilitaram os meios para seus clientes 

comprarem passagens aéreas, com promoções, compras em cartões de crédito, 

programa de milhagens e pontos, provocando um aumento de aeronaves no espaço 

aéreo.  

A história da aviação teve início em 23 de outubro de 1906, no campo de 

Bagatelli, Paris, França, quando Alberto Santos Dumont conseguiu taxiar, decolar, 

voar nivelado e pousar com um aparelho que se deslocava por recursos próprios. A 

genialidade de um brasileiro escrevia um novo rumo na história do transporte e esta 

nova realidade passou a exigir do homem um amplo conhecimento nos campos de 

engenharia, medicina, economia e no mundo do trabalho, criando novas profissões 

1. 

A aviação no Brasil é dividida em civil e militar. A Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) é a entidade reguladora que garante o cumprimento da 

legislação do sistema aéreo brasileiro e resguarda os interesses dos usuários nesse 

setor, controlando a aviação civil. 2. A aviação militar é subordinada a Força Aérea 

Brasileira que tem como missão defender a pátria, garantir os poderes 

constitucionais, a lei e a ordem 1. 

O controlador de tráfego é responsável por separar o tráfego de aeronaves 

no espaço aéreo e nos aeroportos, de modo seguro, rápido e organizado, emitindo 

autorizações aos pilotos, passando informações e instruções necessárias dentro de 

sua jurisdição, com o objetivo de prevenir colisões e obstáculos nas imediações dos 

aeroportos. Eles fornecem autorizações de voo, de acordo com as características 

operacionais das aeronaves e as condições climáticas e do tráfego aéreo em 

determinados momentos. Estas indicações podem ser sobre a rota, altitude e ou 

velocidade propostas pelo operador da aeronave, devendo os pilotos cumprir as 

instruções e autorizações recebidas 3.  



12 

 

A atividade de controle aéreo está dividida em dois setores: torre de controle 

(TWR) e controle de aproximação (APP). A TWR orienta aeronaves que estão na 

área de visão da torre de controle, ou seja, nos arredores do aeroporto e prontos 

para aterrissagem; controla também o tráfego de pessoas e circulação de máquinas 

nas pistas de pouso e decolagem. Já o (APP) possui uma visão mais ampla do 

espaço, pois trabalha por meio de radares, supervisionando planos de voo; 

direcionando aeronaves em suas rotas, calculando distâncias seguras entre elas, 

tanto no ar como para pouso ou decolagem 4.  

A maior parte dos países já reconhece esta atividade como uma profissão 

específica, porém no Brasil ainda não há o reconhecimento deste profissional. Isto 

ficou evidenciado no fatídico acidente entre o Boeing da Gol e o Embraer Legacy, 

em 29 de setembro de 2006, onde a maioria dos brasileiros não tinha sequer 

conhecimento da existência destes indivíduos. Embora pouco divulgada, a atividade 

de controlador torna-se cada vez mais complexa em razão do crescente número de 

aeronaves que cruzam o espaço e também ao surgimento de aeronaves cada vez 

mais modernas e rápidas 3. 

Uma das chaves para que se mantenha a vitalidade da aviação civil é 

assegurar que um sistema de navegação aéreo seja seguro, eficiente e 

ambientalmente sustentável, estando disponível em nível global. Tal situação requer 

a implantação de um sistema de gerenciamento de trafego aéreo que permita o uso 

máximo das capacidades providas pelos avanços tecnológicos 5. 

No Brasil, semelhante à outros países, o sistema de controle do espaço 

aéreo é integrado, sendo o ATC responsável tanto pelos serviços necessários à 

circulação aérea geral (aviação civil) como a operacional (aviação militar). Deste 

modo, o profissional participa também da vigilância do espaço aéreo brasileiro e 

controla as missões de defesa do país, concomitantemente à coordenação do 

tráfego civil 6. Em razão de sua importância estratégica para a defesa do país, o 

controle de tráfego aéreo mantém forte ligação com a esfera militar, exigindo-se dos 

controladores uma disciplina militar, com uma rigorosa observância às leis, 

regulamentos, normas e disposições 7. 

Segundo Nuzzi, em 2006 havia 2.706 controladores no país, dos quais 2.112 

militares (a maioria sargentos), 499 civis (contratados pela Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO) e 95 servidores federais, subordinados 

ao Comando da Aeronáutica. Desta forma existe um predomínio de militares, os 
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quais são selecionados através de uma triagem realizada por psicólogos que 

avaliam o perfil do candidato aluno da Escola de Especialista da Aeronáutica 

(EEAR) 8. Nessa triagem procura-se as seguintes características: rapidez nas 

tomadas de decisões, ampla visão aeroespacial, raciocínio rápido e ser capaz de 

manter a alta performance sobre pressão. Em recente estudo realizado com 5 

controladores, demonstrou-se que eles não ingressaram na EEAR com a intenção 

de se tornar controladores de tráfego aéreo, porém com os resultados de seus 

testes foram direcionados para essa carreira 9. 

Em estudo realizado por Motter et al (2011), 20 militares controladores de 

tráfego aéreo de Curitiba relataram insatisfação da família em relação a carga 

horária que dedicam a sua profissão semanalmente, pois além do serviço 

operacional, esses militares estão sujeitos a escalas de serviço que coincide com 

sua folga, comprometendo seu descanso; e, insatisfação com sua remuneração, 

necessitando fazer “bicos” para complementar sua renda. Como aspecto positivo 

relataram ser apaixonados pelo que fazem, além do bom relacionamento com os 

colegas de trabalho 10. 

Heloani et al (2008), demonstraram que uma grande parcela dos 

controladores acumulam duas atividades distintas para a complementação de sua 

renda financeira, trabalhando também como odontólogos, taxistas ou professores. 

Este fato prejudica o serviço de controlador, que acaba sobrecarregado tanto 

mentalmente quanto fisicamente 11. 

O posto de trabalho dos controladores favorece o surgimento de doenças 

ocupacionais como o stress. Para tanto, fatores ambientais e ocupacionais como: 

iluminação, ruído, temperatura, qualidade do ar, postura de trabalho, manejo de 

instrumentos (equipamentos) e a responsabilidade na tomada de decisões são 

fatores predisponentes ao surgimento do stress nestes profissionais 12.   

A palavra stress, do inglês, deu origem ao termo estresse em português, 

que, de acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, significa o conjunto 

de reações do organismo a agressões de origem diversas, capazes de perturbar o 

equilíbrio interno 13. 

O processo de stress representado por Selye (1956), em um modelo 

trifásico, é constituído por: fase de alerta, fase de resistência e fase de exaustão 14. 

Um estudo realizado em 2001, identificou uma fase intermediária e foi proposto, 

assim, um modelo quadrifásico de stress, com o acréscimo da fase de quase-
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exaustão. A fase do alerta, fase inicial e positiva do stress se caracteriza por reações 

do sistema nervoso simpático quando o organismo percebe o estressor, havendo 

produção de adrenalina ou dopamina, fazendo com que o indivíduo tenha maior 

produtividade, seja mais criativo e esteja mais atento. Até esta fase, o stress pode 

ser benéfico em doses moderadas. Se a fase do alerta é mantida por períodos 

prolongados ou se aparecem novos estressores, o organismo tenta impedir um 

desgaste total de energia e ocorre, então, a fase de resistência, com sensação de 

desgaste generalizado e dificuldades com a memória. A fase da quase-exaustão 

caracteriza-se por apresentar um indivíduo bastante vulnerável física e 

psicologicamente, fazendo com que a tensão se sobreponha à resistência física. A 

ansiedade aumenta, afetando os mecanismos imunológicos do indivíduo e fazendo-

o ficar suscetível a doenças leves. A última fase, a exaustão, é a mais negativa e 

patológica do stress. Nesta etapa, o indivíduo não consegue se concentrar e/ou 

trabalhar e suas consequências podem ser a depressão, envelhecimento precoce, 

ansiedade, além de dificuldades sexuais. Doenças sérias podem ocorrer em casos 

raros, inclusive com morte súbita 15.  

Segundo Lipp, as primeiras referências à palavra stress, com significado de 

"aflição" e "adversidade", são do século XIV. No século XVII, o vocábulo de origem 

latina passou a ser utilizado em inglês para designar opressão, desconforto e 

adversidade. Para a autora o estresse pode ter origem interna como a maneira de 

ser do indivíduo, tipo de personalidade e seu modo típico de reagir à vida; e externa 

como as exigências do dia-a-dia do indivíduo, os problemas de trabalho, familiares, 

sociais, morte ou doenças de um filho, perda de uma posição na empresa, não 

concessão de um objetivo de trabalho, perda de dinheiro ou dificuldades 

econômicas, notícias ameaçadoras, assaltos e violências das grandes cidades, entre 

outros. Muito frequentemente, o estresse ocorre em função dos diversos tipos de 

cargos, de ocupação que a pessoa exerce 16. 

O estresse quando excessivo produz consequências psicológicas e 

emocionais que resultam em cansaço mental, dificuldade de concentração e perda 

de memória imediata, bem como crises de ansiedade e de humor 30, podendo afetar 

tanto a vida pessoal quanto o desempenho profissional do indivíduo. Assim, cada 

indivíduo reage de uma forma a diferentes estímulos aos quais são expostos. O 

estresse está presente em toda e qualquer situação e atividade desenvolvida pelo 
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ser humano, mas a forma como o indivíduo reage determinará o nível ao qual se 

está sendo submetido e que mudanças serão proporcionadas por este 17. 

O estresse ocupacional pode ser definido, como um processo em que o 

indivíduo percebe demandas do trabalho como estressores, os quais, ao exceder 

sua habilidade de enfrentamento, provocam no sujeito reações negativas. Os 

estressores podem ser fatores intrínsecos ao trabalho, os quais se referem a 

aspectos como repetição de tarefas, pressões de tempo e sobrecarga, que podem 

ser divididos em quantitativo e qualitativo. A sobrecarga quantitativa diz respeito ao 

número excessivo de tarefas a serem realizadas, isto é, a quantidade de tarefas 

encontra-se além da disponibilidade do trabalhador. A sobrecarga qualitativa refere-

se à dificuldade do trabalho, ou seja, o indivíduo depara-se com demandas que 

estão além de suas habilidades ou aptidões. O relacionamento interpessoal no 

trabalho pode ser considerado também um estressor, devido a grande maioria das 

ocupações envolver interações entre pessoas, seja entre colegas de mesmo nível 

hierárquico, superiores e subordinados; seja entre empregados e clientes. Quando 

essas interações resultam em conflitos tem-se uma fonte de estresse 18. 

Os estressores podem ser bons (positivos) ou ruins (negativos), tudo vai de 

acordo com a interpretação do indivíduo às reações que lhe são impostas, gerando, 

assim, sintomas tanto físicos como psicológicos. A consequência, disso é o estresse, 

que pode ser interpretado como ¨Eustress” considerado positivo, pois a tensão é 

recompensada pelos resultados obtidos, já o “Distress” considera-se negativo, por 

ocasionar doença no indivíduo devido a tantas pressões e sobrecargas submetidas 

19. 

O termo burnout, que na década de 70 era conhecido por “estafa”, pode ser 

definido como um estado de completa exaustão física, mental e emocional 

ocasionado pelo desgaste nas relações pessoais, sociais e educativas. Seus 

sintomas são: desmotivação ou desinteresse; mal-estar interno e insatisfação 

ocupacional que parece afetar, em maior ou menor grau, algumas categorias ou 

grupos profissionais; além da diminuição do nível de satisfação profissional; 

aumento das condutas de risco; inconstância de empregos são cada vez mais 

comuns e intensos entre os professores 20. 

O conceito de Burnout é um dos desdobramentos mais importantes do 

estresse profissional, o que impõe sua apresentação em qualquer texto que se 

dispõe a falar sobre estresse relacionado ao trabalho. O termo "Síndrome de 
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Burnout" foi desenvolvido na década de setenta nos Estados Unidos por 

Freunderberger (1974), quando observou que muitos voluntários com os quais 

trabalhava, apresentavam um processo gradual de desgaste no humor ou 

desmotivação. Geralmente, esse processo durava aproximadamente um ano, e era 

acompanhado de sintomas físicos e psíquicos como impaciência e grande 

irritabilidade, sensação de onipotência, paranóia, cansaço emocional e 

desorientação 21.  

A expressão inglesa “Burnout” designa aquilo que deixou de funcionar por 

exaustão de energia, esgotamento físico, psíquico e emocional, em decorrência da 

má adaptação do indivíduo a um trabalho altamente estressante e com grande carga 

tensional. A prevalência da síndrome de burnout ainda é incerta, mas dados 

sugerem que acomete um número significativo de indivíduos, os quais podem 

apresentar comorbidades como alguns transtornos psiquiátricos, entre eles a 

depressão, gerando efeitos prejudiciais ao profissional em três níveis: individual, 

profissional e organizacional 22. 

Estudos relacionados à qualidade de vida e, sobretudo ao estresse têm 

recebido, nos últimos anos, maior atenção pelas organizações em todo o mundo. O 

estresse vem sendo considerado um problema generalizado, afetando os 

trabalhadores, a organização e a sociedade como um todo. Os problemas de saúde 

mental, entre eles o estresse, estão entre as causas mais importantes que 

contribuem para o aparecimento de diversas doenças e disfunções entre a 

população de trabalhadores, tendo como consequências além dos distúrbios 

relacionados à saúde, custos crescentes e significativos que afetam as organizações 

do estado como um todo 23.  

Por ser a aviação uma atividade que requer um trabalho mental elevado, é 

necessário que constantemente avalie-se o nível de estresse de todos os 

profissionais envolvidos no transporte aéreo, inclusive os controladores de voo24. 

Tamayo estudou a relação entre a exaustão emocional e a natureza e os 

valores do trabalho, comparando controladores de tráfego aéreo e odontólogos. Os 

resultados revelaram relação significativa da natureza do trabalho com  fatores de 

exaustão emocional nas duas profissões, sendo essa relação mais importante com o 

trabalho dos controladores de tráfego aéreo. É importante considerar as condições 

de trabalho dos controladores. Não é somente a pessoa que tem de se ajustar ao 

seu trabalho, mas também o trabalho tem de ser adaptado à pessoa. A postura 
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mantida pelos controladores durante a execução do trabalho, as características 

ergonômicas dos móveis utilizados, a duração máxima das sessões de controle, a 

configuração espacial do ambiente de trabalho e várias outras variáveis associadas 

podem ser também responsáveis pela relação observada entre a ocupação de 

controlador de tráfego aéreo e a exaustão emocional 25. 

De acordo com Brookings e Wilsonh (1996), grande parte dos estudos busca 

identificar o efeito de longas jornadas de trabalho nas alterações fisiológicas e no 

estresse momentâneo durante a atividade de controle de voo. Estes mesmos 

autores, realizaram testes de simulação em 7 controladores de tráfego aéreo 

americanos, na faixa etária entre 21 e 29 anos, em três cenários, com três níveis de 

dificuldade, sendo medidos parâmetros fisiológicos cardiorrespiratórios e cerebral. 

Foram identificadas alterações em todos os parâmetros, sendo mais relevante 

aquelas identificadas em eletroencefalograma, demonstrando intensa atividade 

cerebral durante o processo laboral 26.   

Neste contexto e apoiando-se nos conhecimentos adquiridos pela literatura 

cientifica, este estudo busca esclarecer o nível de conhecimento sobre o stress na 

atividade profissional de controlador de voo. Para isto propõe-se a realização de 

uma revisão sistemática, que se trata de um tipo de investigação focada em questão 

bem definida, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências 

relevantes disponíveis 27. O presente estudo tem como pergunta de pesquisa : Qual 

o nível de evidência sobre a presença de estresse em controladores de tráfego 

aéreo ? 

 

  



18 

 

2. OBJETIVO 

 

 

Este estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática sobre o 

estresse em controladores de tráfego aéreo apoiando-se nos conhecimentos da 

literatura cientifica disponível. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática, com objetivo de avaliar o 

conhecimento científico sobre o estresse em controladores de tráfego aéreo. 

A revisão sistemática visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as 

evidências relevantes disponíveis, devem ser abrangentes e não tendenciosas na 

sua preparação. Os critérios adotados são divulgados de modo que outros 

pesquisadores possam repetir o procedimento. Revisões sistemáticas de boa 

qualidade são consideradas o melhor nível de evidência para tomadas de decisão. 

As revisões sistemáticas são consideradas estudos secundários, que têm nos 

estudos primários suas fontes de dados 27,28. 

Pergunta de pesquisa: Qual o nível de evidencia sobre a presença de stress 

em controladores de tráfego aéreo ?  

 

 

3.2 Amostragem 

 

 

3.2.1 Critérios de inclusão do estudo 

 

 

Os artigos incluídos na amostra foram: ensaios clínicos, estudos 

observacionais (coortes, caso controle e transversais) no idioma inglês e português, 

que abordassem o estresse nos controladores de tráfego aéreo. A revisão da 

literatura restringiu-se às publicações entre os anos de 1990 à 2016 nas bases de 

dados Pubmed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde 

(Lilacs) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). O período de busca foi ampliado 

devido a escassez de artigos encontrados. 
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3.2.2 Critérios de exclusão do estudo 

 

Os critérios de exclusão foram artigos que discutissem sobre processo de 

trabalho, gestão e autoimagem profissional, estudos qualitativos, relatos de caso, 

cartas, editoriais, relatos de experiência, dissertações, teses, apresentações em 

congresso e opiniões de especialistas.  

 

3.2.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada durante o mês de março e abril de 2016 por 

meio de busca eletrônica, sendo consultadas as bases de dados LILACS, Pubmed e 

a Biblioteca Virtual de Saúde. 

 

3.3 Fonte de busca do estudo 

 

A busca do estudo foi orientada pelas bases eletrônicas LILACS, BVS e 

PubMed. 

- LILACS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde é o 

mais importante e abrangente índice da literatura científica e técnica da América 

Latina e Caribe. Há 30 anos contribuindo para o aumento da visibilidade, acesso e 

qualidade da informação em saúde na Região. É uma base de dados corporativa do 

sistema BIREME. Abrange 27 países, 909 periódicos, 744.699 registros, 615.893 

artigos, 85.894 monografias, 35.407 teses, 335.104 textos completos. O acesso é 

gratuito 29. 

- BVS: A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foi estabelecida em 1998 como 

modelo, estratégia e plataforma operacional de cooperação técnica da Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS) para gestão da informação e conhecimento em 

saúde na Região AL&C. A BVS é uma Rede de Redes construída coletivamente e 

coordenada pela BIREME. É desenvolvida, por princípio, de modo descentralizado, 

por meio de instâncias nacionais (BVS Argentina, BVS Brasil etc.) e redes temáticas 

de instituições relacionadas à pesquisa, ensino ou serviços (BVS Enfermagem, BVS 

Ministério da Saúde etc.) 30. 
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- PubMed: Serviço da National Library of Medicine (NLM) dos Estados Unidos, 

inclui mais de 25 milhões de citações de artigos bases MEDLINE e outros jornais de 

artigos biomédicos, desde 1950. O acesso ao resumo dos artigos é gratuito 31. 

 

3.3.1 Estratégias de busca nas bases de dados eletrônicas 

 

Para identificação dos estudos foram utilizados (MeSH e DESC), ou seja, 

termos que indexam artigos por assunto, eletronicamente ou não. Na base de dados 

Pubmed utilizou-se MeSH: Aviation, Stress Psychological, Stress physiological e as 

palavras-chaves: air controll e air traffic controller, na LILACS e BVS foram utilizados 

DESCs: Aviação, Stress psicológico, Stress fisiológico e as palavras-chaves: 

controle aéreo e controladores de tráfego aéreo. O esquema abaixo (Quadro 1), 

descreve as combinações de buscas realizadas: 

 

Quadro 1. – Esquema de busca nas bases de dados. 

Fonte 
de 

Busca 

MeSH  / DESC Palavras-chave 

 

 

Pubmed 

Aviation      AND         Stress 
psychological 

AND      air controll 

Aviation      AND         Stress 
psychological, 

AND      air traffic controller 

Aviation,     AND         Stress 
physiological 

AND     air controll 

Aviation,     AND         Stress 
physiological 

 AND    air traffic controller 

 

LILACS 

e 

BVS 

 

Aviação      AND         Stress 
psicológico 

 
AND     controle aéreo  

Aviação      AND         Stress 
fisiológico 

   AND     controle aéreo 

Aviação      AND         Stress 
psicológico 

   AND    controladores de tráfego aéreo  

Aviação      AND         Stress 
psicológico 
 

   AND    controladores de tráfego aéreo  

Aviação      AND       Stress 
psicológico 

   AND     controle aéreo  
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3.3.2 Desenvolvimento do Estudo 

 

Após a realização da busca, foram lidos apenas os títulos e resumos dos 

artigos encontrados, os quais foram pré-selecionados considerando os critérios de 

inclusão e exclusão. Em seguida, os artigos pré-selecionados foram lidos na íntegra 

e triados com o intuito de responder a pergunta de pesquisa seguindo os critérios de 

inclusão e exclusão para seleção da amostra final. 

 

 

3.3.3 Instrumento de coleta de dados  

 

Para coleta dos dados, construiu-se um instrumento para extração dos 

seguintes elementos dos artigos: nome do autor, revista, ano de publicação, idioma, 

local da pesquisa, amostra, qualificação da amostra, desenho de estudo, método de 

estudo, análise estatística, desfechos encontrados e conclusões. 

 

 

3.3.4 Analise da amostra 

 

 

3.3.4.1 Análise da qualidade da amostra selecionada 

 

 

Para análise qualitativa da amostra os estudos selecionados foram avaliados 

quanto ao nível de evidência e a estrutura dos artigos.  

 

 

3.3.4.1.1  Nível de evidência 

 

 

A prática baseada em evidências teve origem nos trabalhos do 

epidemiologista britânico Archie Cochrane na década de 1980. Trata-se de uma uma 

abordagem para o cuidado clínico e para o ensino, fundamentada no conhecimento 
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e qualidade da evidência: envolve a definição do problema clínico, identificação das 

informações necessárias, condução da busca de estudos na literatura, avaliação 

crítica da literatura, identificação da aplicabilidade dos dados oriundos dos estudos e 

a determinação de sua utilização para o paciente 32. Para análise do nível de 

evidência utilizou-se a classificação da prática baseada em evidências (Quadro 2).  
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3.3.4.2 Análise da estrutura dos artigos 

Evidência Classificação 

Nível 

Evidência 

 
 

Forte 

I Provenientes de resultados de revisões 
sistemáticas ou meta-análise de ensaios clínicos 
randomizados controlados (ECRC) relevantes, ou 
de diretrizes clínicas, fundamentadas em revisões 
sistemáticas de ECRC  
 

II Obtida de ensaios clínicos randomizados 
controlados bem delineado; 

 
Moderada 

III Obtida de ensaios clínicos bem delineados, sem 
randomização;  

IV Proveniente de estudo caso controle ou coorte; 

 
 

Fraca 

V Proveniente de revisão sistemática de estudos 
qualitativos e descritivos; 

VI Obtida de estudo descritivo ou qualitativo; 

VII Oriunda da opinião de autoridades e/ou relatórios 
de comitês de especialistas. 
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A avaliação da qualidade da estrutura dos estudos da amostra foi realizada 

utilizando-se duas ferramentas distintas de análise estrutural: CONSORT, para 

ensaios clínicos e STROBE, para estudos observacionais. O Consolidated 

Standards of Reporting Trials (CONSORT) foi criado por investigadores e editores na 

década de 90 para melhorar a qualidade do relato dos ensaios clínicos 

randomizados. A lista de checagem do CONSORT contém 22 itens, que avaliam 

quatro estágios de um estudo clínico controlado: recrutamento, alocação, 

seguimento e análise. O check list contém itens como: título, sumário, introdução 

(fundamentação científica para o estudo), métodos (descrição dos sujeitos de 

pesquisa e das intervenções propostas), objetivos, metodologia estatística, 

resultados e discussão final 33. A iniciativa denominada Strengthening the Reporting 

of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) permite a avaliação de estudos 

observacionais, sendo composta por uma lista de verificação que contém 22 itens: 

título, resumo, introdução, métodos, resultados, discussão e informações sobre 

financiamento da pesquisa34. 

Dois especialistas diferentes avaliaram os artigos, checando os 22 itens do 

STROBE (nos estudos observacionais) e CONSORT ( nos ensaios clínicos). Cada 

item foi pontuado entre 0 a 2, com o seguinte critério: quando o estudo não 

apresentasse a informação avaliada, pontuava-se com 0 ponto; caso apresentasse a 

informação de forma parcial, pontuava-se com 1 ponto; e quando apresentava a 

informação de forma completa recebia a pontuação 2. Após avaliação da pontuação 

individual de cada artigo, foi realizada a somatória, calculado média, desvio padrão e 

a porcentagem de concordância com os itens do STROBE/ CONSORT da amostra. 
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4. RESULTADOS 
 

O artigo abaixo foi submetido a revista Archives of Environmental & 

Occupational Heath, classificada como Qualis/Capes A2 na área de Enfermagem 

com fator de impacto: 1,603. 

 

Stress em controladores de voo: revisão sistemática  

 

4.1 Introdução 

 

O sucesso das viagens aéreas depende da integração multiprofissional entre 

pilotos, comissários, mecânicos e os controladores de tráfego aéreo (ATC). Os ATC 

são os profissionais responsáveis por coordenar e monitorar o espaço aéreo, 

orientando e auxiliando os pilotos nas decisões relacionadas às rotas durante o voo 

1.  

Para exercer essa função o profissional precisa ter boa comunicação, 

agilidade, raciocínio rápido, capacidade de tomar decisões sobre pressão, 

segurança em suas ações e acima de tudo carregar a imensa responsabilidade de 

que não lhe é permitido errar, pois sua falha pode ser fatal para centenas de 

pessoas 2. Em sua rotina laboral, são submetidos à uma alta carga de trabalho que 

exige elevado nível de segurança 3. Como agravante precisam conciliar sua 

profissão com as atribuições da vida social e familiar, e algumas vezes, com uma 

jornada dupla de trabalho para complementação da renda 2.  

Na grande maioria dos países, o controlador de tráfego aéreo mantém uma 

forte ligação com a esfera militar, executando também a função de defesa do espaço 

aéreo. Desta maneira, muitos trabalham em regime militar, com uma rigorosa 

observância às leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o 

organismo militar 4. 

Diante deste contexto, podemos supor que os ATC são indivíduos mais 

susceptíveis ao desenvolvimento de estresse. Alguns autores afirmam que a 

atividade de controle aéreo, após 10 anos de trabalho, pode causar estresse 

crônico, acompanhado de transtorno de ansiedade e depressão 5.   
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O termo estresse foi utilizado pela primeira vez na área da saúde em 1926, 

por Selye, para designar um conjunto de reações específicas observadas em 

pacientes com diferentes tipos de patologias. Em 1936, ele definiu a reação de 

estresse como uma síndrome geral de adaptação e em, 1974, redefiniu estresse 

como uma resposta não específica do corpo a qualquer exigência 6.  

O estresse quando excessivo produz consequências psicológicas e 

emocionais que resultam em cansaço mental, dificuldade de concentração e perda 

de memória imediata, bem como crises de ansiedade e de humor 7.  O estresse 

ocupacional caracteriza-se por ser um processo em que o indivíduo percebe 

demandas do trabalho como estressores, os quais ao exceder sua habilidade de 

enfrentamento provocam reações negativas 8. A expressão inglesa “Burnout” 

designa aquilo que deixou de funcionar por exaustão de energia, esgotamento físico, 

psíquico e emocional, em decorrência da má adaptação do indivíduo a um trabalho 

altamente estressante e com grande carga tensional 9.   

A aviação constitui-se em uma atividade de extrema complexidade, tendo em 

vista a rapidez em que os fatos acontecem, levando à níveis de estresse 

manifestados de forma bastante elevada. Ribeiro et al. (2000) investigaram a 

percepção de 33 controladores que trabalhavam em uma torre de controle avaliando 

o estresse vivenciado, os sintomas relatados e as estratégias adotadas para 

minimizar seus efeitos. Os resultados apontaram que 55% dos controladores 

reconheciam estar vivenciando situações de alto nível de estresse relacionados ao 

trabalho, como responsabilidade pela função exercida, horários e carga de trabalho. 

Os sintomas mais comuns foram cansaço excessivo, insônia, dor de cabeça, 

irritabilidade, dificuldade de concentração e depressão, entre outros 10. Em 

contrapartida outros autores não relataram o aumento do estresse em ATCs quando 

comparados à outras profissões 11 e evidenciaram que existe apenas uma 

incompatibilidade entre os anseios desses profissionais e as exigências da função 2. 

Por ser a aviação uma atividade que requer um trabalho mental elevado, é 

necessário que constantemente avalie-se o nível de estresse de todos os 

profissionais envolvidos no transporte aéreo, inclusive os controladores de voo 12. 

Neste contexto e apoiando-se nos conhecimentos da literatura cientifica disponível, 

este estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática sobre o stress em 

controladores de tráfego aéreo. 
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4.2 Método 

Trata-se de uma revisão sistemática, com objetivo de avaliar o conhecimento 

científico sobre o estresse em controladores de trafego aéreo.  

4.2.1 Critérios de elegibilidade e pesquisa bibliográfica 

Os artigos incluídos na amostra foram: ensaios clínicos e estudos 

observacionais (coortes, caso controle e transversais) escritos no idioma inglês ou 

português, que abordassem o diagnóstico de estresse em controladores de tráfego 

aéreo. Os critérios de exclusão foram artigos que discutissem sobre processo de 

trabalho, gestão e autoimagem profissional, estudos qualitativos, relatos de caso, 

cartas, editoriais, relatos de experiência, dissertações, teses, apresentações em 

congresso e opiniões de especialistas. A revisão da literatura restringiu-se às 

publicações entre os anos de 1990 a 2016 nas bases de dados Pubmed, Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde (Lilacs) e na Biblioteca Virtual 

de Saúde (BVS). 

A PubMed é o Serviço da National Library of Medicine (NLM) dos Estados 

Unidos, inclui mais de 25 milhões de citações de artigos bases MEDLINE e outros 

jornais de artigos biomédicos, desde 1950 13. A LILACS é o mais importante e 

abrangente índice da literatura científica e técnica da América Latina e Caribe, há 30 

anos contribuindo para o aumento da visibilidade, acesso e qualidade da informação 

em saúde, abrange 27 países, 909 periódicos, 744.699 registros, 615.893 artigos, 

85.894 monografias, 35.407 teses, 335.104 textos completos 14. A BVS é uma 

plataforma operacional de cooperação técnica da Organização Pan-Americana da 

Saúde para gestão da informação e conhecimento em saúde 15.  

4.2.2 Seleção dos estudos 

Para identificação dos estudos foram utilizados MeSH e DESC, ou seja, 

termos que indexam artigos por assunto, eletronicamente ou não. Na base de dados 

Pubmed usou-se MeSH: Aviation, Stress Psychological, Stress physiological e as 

palavras-chaves: air controll e air traffic controller, na LILACS e BVS utilizou-se 

DESC: Aviação, Stress psicológico, Stress fisiológico e as palavras-chaves: controle 

aéreo e controladores de tráfego aéreo. O esquema do Quadro 1 descreve as 

combinações de busca realizadas:  
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Quadro 1 – Esquema de busca nas bases de dados. 

Fonte 
de 

Busca 

MeSH  / DESC Palavras-chave 

 

 

Pubmed 

Aviation      AND         
Stress psychological 

AND      air controll 

Aviation      AND         
Stress psychological, 

AND      air traffic controller 

Aviation,     AND         
Stress physiological 

AND     air controll 

Aviation,     AND         
Stress physiological 

AND    air traffic controller 

 

LILACS 

e 

BVS 

 

Aviação      AND         
Stress psicológico 

 

AND     controle aéreo 

Aviação      AND         
Stress fisiológico 

AND     controle aéreo 

Aviação      AND         
Stress psicológico 

AND    controladores de tráfego aéreo 

Aviação      AND         
Stress psicológico 
 

AND    controladores de tráfego aéreo 

Aviação      AND       Stress 
psicológico 

AND     controle aéreo 

 

Após a busca, foram lidos os títulos e resumos dos artigos encontrados e 

foram pré-selecionados aqueles relacionados ao problema de pesquisa seguindo os 

critérios de inclusão e exclusão. Em seguida os artigos pré-selecionados foram lidos 

na íntegra e triados segundo os critérios de inclusão para a seleção da amostra final. 

4.2.3 Coleta de dados  

Para coleta dos dados, construiu-se um instrumento para extração dos 

seguintes elementos dos artigos: nome do autor, revista, ano de publicação, idioma, 

local da pesquisa, amostra, qualificação da amostra, desenho de estudo, método de 

estudo, análise estatística, desfechos encontrados e conclusões. 

4.2.4 Análise da qualidade da amostra selecionada 

Para análise da qualidade da amostra, os artigos foram avaliados quantos ao 

nível de evidência e análise da estrutura da pesquisa.  
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4.2.4.1 Nível de evidência 

A prática baseada em evidências teve origem nos trabalhos do 

epidemiologista britânico Archie Cochrane, na década de 1980. Trata-se de uma 

abordagem para o cuidado clínico e para o ensino, fundamentada no conhecimento 

e qualidade da evidência; envolve a definição do problema clínico, identificação das 

informações necessárias, condução da busca de estudos na literatura, avaliação 

crítica da literatura, identificação da aplicabilidade dos dados oriundos dos estudos e 

a determinação de sua utilização para o paciente. Para análise do nível de evidência 

utilizou-se a classificação da prática baseada em evidências 16 (Quadro 2). 

Quadro 2. Critério para classificação e nível de evidência dos artigos utilizados 

(Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Making the case for evidence-based practice)17. 

 

 

 

 

4

.2.4

.2. 

An
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da 
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dos artigos 

A avaliação da estrutura dos artigos selecionados foi realizada utilizando-se 

duas ferramentas distintas de análise: CONSORT, para ensaios clínicos e STROBE, 

Evidência Classificação 

Nível 

Evidência 

 
 

Forte 

I Provenientes de resultados de revisões 
sistemáticas ou meta-análise de ensaios clínicos 
randomizados controlados (ECRC) relevantes, ou 
de diretrizes clínicas, fundamentadas em revisões 
sistemáticas de ECRC  
 

II Obtida de ensaios clínicos randomizados 
controlados bem delineado; 

 
Moderada 

III Obtida de ensaios clínicos bem delineados, sem 
randomização;  

IV Proveniente de estudo caso controle ou coorte; 

 
 

Fraca 

V Proveniente de revisão sistemática de estudos 
qualitativos e descritivos; 

VI Obtida de estudo descritivo ou qualitativo; 

VII Oriunda da opinião de autoridades e/ou relatórios 
de comitês de especialistas. 
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para estudos observacionais. O Consolidated Standards of Reporting Trials 

(CONSORT) foi criado por investigadores e editores na década de 90 para melhorar 

a qualidade do relato dos ensaios clínicos randomizados. A lista de checagem do 

CONSORT contém 22 itens, que avaliam quatro estágios de um estudo clínico 

controlado: recrutamento, alocação, seguimento e análise. O check list contém itens 

como: título, sumário, introdução (fundamentação científica para o estudo), métodos 

(descrição dos sujeitos de pesquisa e das intervenções propostas), objetivos, 

metodologia estatística, resultados e discussão final 18. A iniciativa denominada 

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) 

permite a avaliação de estudos observacionais, sendo composta por uma lista de 

verificação que contém 22 itens analisando título, resumo, introdução, métodos, 

resultados, discussão e informações sobre financiamento da pesquisa 19. 

Dois especialistas diferentes avaliaram os artigos, checando os 22 itens do 

STROBE (nos estudos observacionais) e CONSORT (nos ensaios clínicos). Cada 

item foi pontuado entre 0 a 2, com o seguinte critério: quando o estudo não 

apresentasse a informação avaliada, pontuava-se com 0 ponto; caso apresentasse a 

informação de forma parcial, pontuava-se com 1 ponto; e quando apresentava a 

informação de forma completa recebia a pontuação 2. Após avaliação da pontuação 

individual de cada artigo, foi realizada a somatória, calculado média, desvio padrão e 

a porcentagem de concordância com os itens do CONSORT/STROBE de cada 

artigo. 

 

4.3. Resultados 

 

4.3.1. Identificação dos artigos 

 

A busca eletrônica resultou em 61 artigos (Figura 1); 40 foram excluídos 

segundo o título e resumo do artigo de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão, restaram 19 artigos, os quais foram lidos na íntegra. Destes 19, apenas 

cinco foram selecionados para compor a amostra final sendo todos publicados no 

idioma inglês. 

 PubMed  (41) 

LILACS  ( 9) 

BVS (11) 

Total: 61 artigos 
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Fig 1. Seleção dos artigos. 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Nível de Evidência  

Pubmed : (12) 

LILACS ( 5) 

BVS: (2) 

Total: 19 

Atenção durante o trabalho (1) / 
Gestação (1) 

Situações de risco (1) /Análise de 
performance (3) 

Processo de trabalho (4) / Não 
citavam controladores (12)  

Estressores (1) / Efeitos do voo (3) 

Piloto e tripulação (3) / Animais (1) 

Carga de trabalho (1) / Tese (1) 

 Importância e sentido e trabalho 
(2) / Inversão de turnos (1) 

Repetidos (5) 

Simulador de carga de 
trabalho (5) 

Pressurização em equipe  
aérea (1) 

Autoimagem e satisfação 
no trabalho (3) 

Efeito momentâneo da 
atuação profissional (1) 

Qualidade vocal (1) 

Qualidade de vida (1) 

Estressores (2) 

PubMed (3) 

LILACS (2) 

Total : 05 

Excluídos 

13 artigos 

Excluídos 

41 artigos 
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Quanto ao nível de evidência (Quadro 3) a amostra foi composta por 3 

estudos transversais descritivos, classificados em nível de evidência VI, 

considerados fracos e 2 coortes classificados como nível de evidência IV, 

moderados. Não foram encontrados estudos do tipo ensaio clínico. 

 

Quadro 3. Nível de evidência da amostra. 

    

 

 

4.3.3. Análise da estrutura dos artigos 

 

Como todos os artigos selecionados foram do tipo observacional, a amostra foi 

avaliada apenas com o uso da ferramenta STROBE, não havendo necessidade de 

aplicação do CONSORT (Tabela 1).  

 

                 Tabela 1. Análise da estrutura do artigo        
                                                                                         

 

                                                                                          AUTOR 

    ANÁLISE DO ESTUDO  

 

 

 

  

Título e Resumo 1) Indica o desenho do estudo no título ou no resumo. Disponibiliza no resumo 
um sumário informativo e equilibrado do que foi feito e do que foi encontrado. 

0 0 1 1 1 

Introdução 2) Detalha o referencial teórico e as razões para executar a pesquisa. 0 2 2 2 2 

Autor País Revista/Ano 
Desenho do 

estudo 
Evidência 

Zehier 
1994 

Suiça 
Ergonomics 
 
 

Coorte 
Nível IV 

Moderada 
 

DELL´Erba et al. 
1994 

Itália 
Aerospacial Medical 
Association 

Transversal 
descritivo 

Nível VI 
Fraca 

Costa 
2000 

Itália 
Int. J. Occup. Saf 
Ergon. 

Transversal 
descritivo 

Nível VI 
Fraca 

 

Martinussen et al. 
2006 

Noruega 

Aviation, Space, and 
Environmental 
Medicine 
 

Transversal 
descritivo 

Nível VI 
Fraca 

Ribas et al. 
2011 

Brasil 

Rev Bras Hematol 
Hemoter 
 
 

Coorte 
Nível IV 

Moderada 

Cos

ta,  

Mar

tinu

ssen 

et 

al. 

D

EL

L´

Er

ba 

Ze

ier 
Ri

bas 

et 

al. 

HE 
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Contexto e Justificativa 

Objetivos 

3) Descreve os objetivos específicos, incluindo quaisquer hipóteses pré-existentes 0 2 2 2 2 

Métodos  
Desenho de estudo 
Contexto 

 

 
 

Participantes 

 
 

 

 
 

 

Variáveis 
 

Fonte de dados / 

mensuração / Viés 
 

Tamanho do estudo 

 
Variáveis quantitativas 

 

 
 

Métodos estatísticos 

4) Apresenta no início do artigo, os elementos-chave relativos ao desenho do 

estudo. 
1 1 0 2 2 

5) Descreve o contexto, locais e datas relevantes, incluindo os períodos de 
recrutamento, exposição, acompanhamento (follow-up) e coleta de dados. 

1 2 0 2 0 

6) Apresenta nos estudos de Coorte, Caso-controle, Seccional: 

Critérios de elegibilidade, fontes e métodos de seleção dos participantes, 
métodos de acompanhamento, as fontes e o critério-diagnóstico para 

identificação dos casos e os métodos de seleção dos controles. Descreva a 

justificativa para a eleição dos casos e controles. Para os estudos pareados, 
apresente os critérios de pareamento e o número de expostos e não expostos e o 

número de controles para cada caso. 

0 0 1 2 0 

7) Define claramente todos os desfechos, exposições, preditores, confundidores 

em potencial, modificadores de efeito e apresenta os critérios diagnósticos. 
0 0 0 2 0 

8) Para cada variável de interesse, fornece a fonte dos dados e os detalhes dos 

métodos utilizados na avaliação e descreve sua comparabilidade. 
0 0 1 1 1 

9) Especifica todas as medidas adotadas para evitar potenciais fontes de vies. 0 0 0 0 0 

10) Explica como se determinou o tamanho amostral. 0 0 2 2 0 

11) Explica como foram tratadas as variáveis quantitativas na análise. Se aplicável, 

descreva as categorizações que foram adotadas e porquê. 
0 0 0 2 2 

12) Descreve todos os métodos estatísticos, incluindo aqueles usados para controle 
de confundimento. Descreve todos os métodos utilizados para examinar 

subgrupos e interações. Explica como foram tratados os dados faltantes 

(“missing data”)        Estudos de Coorte: Se aplicável, explica como as perdas 
de  acompanhamento foram tratadas. Estudos de Caso-Controle: Se aplicável, 

explica como o pareamento dos casos e controles foi tratado. Estudos 
Seccionais: Se aplicável, descreve os métodos utilizados para considerar a 

estratégia de amostragem.   Descreve qualquer análise de sensibilidade. 

0 2 0 2 1 

RESULTADOS 

Participantes 
 

 

 
 

Dados descritivos 

 
 

Desfecho 

 

 

 

 
Resultados principais 

 

 
Outras análises 

13) Descreve o número de participantes em cada etapa do estudo e as razões para as 

perdas em cada etapa. Avalie a pertinência de apresentar um diagrama de fluxo 
2 0 2 2 0 

14) Descreve as características dos participantes e as informações sobre exposições 

e confundidores em potencial. Indica o número de participantes com dados 

faltantes para cada variável de interesse.  
Estudos de Coorte: Apresente o período de acompanhamento 

2 0 2 2 1 

15) Estudos de Coorte: Descreve o número de eventos-desfecho ou as medidas-

resumo ao longo do tempo  

Estudos de Caso-Controle: Descreve o número de indivíduos em cada categoria 
de exposição ou apresente medidas-resumo de exposição.  

Estudos Seccionais: Descreva o número de eventos-desfecho ou apresente as 

medidas-resumo. 

1 2 2 2 2 

16) Descreve as estimativas não ajustadas e, se aplicável, as estimativas ajustadas 

por variáveis confundidoras, assim como sua precisão. Deixa claro quais foram 

os confundidores utilizados no ajuste e porque foram incluídos.  Quando 
variáveis contínuas forem categorizadas, informa os pontos de corte utilizados.  

Se pertinente, considera transformar as estimativas de risco relativo em termos 

de risco absoluto, para um período de tempo relevante. 

0 2 1 2 1 

17) Descreve outras análises que tenham sido realizadas. 2 2 0 0 0 
Discussão 

Resultados principais 
 

Limitações 

 
Interpretação 

Generalização 

 

18) Resume os principais achados relacionando-os aos objetivos do estudo. 1 2 2 2 1 

19) Apresenta as limitações do estudo, levando em consideração fontes potenciais 
de viés ou imprecisão. Discute a magnitude e direção de viéses em potencial. 

0 2 2 2 2 

20) Apresenta uma interpretação cautelosa dos resultados, considerando os 
objetivos, as limitações, a  multiplicidade das análises, os resultados de estudos 

semelhantes e outras evidências relevantes. 

1 2 2 2 2 

21) Discute a generalização (validade externa) dos resultados. 0 0 0 2 0 

Outras informações 

Financiamento 

22) Especifica a fonte de financiamento do estudo e o papel dos financiadores.  0 0 0 0 0 

 

Na tabela 2, observamos o resultado do STROBE de cada artigo e a média e 

desvio padrão da amostra. Zeier atingiu a pontuação média mais alta (36/44) e 

Costa, a média mais baixa (11/44). 

 

Tabela 2. Resultado da estruturação dos artigos 
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Média 

 

 

 

 

 

Desvio 
Padrão 

 

 

 

 

 

Concor
-dância 
 

Título  e Resumo  2/2 
 

1/2 1/2 0/2 1/2 0/2 0,60/2 0,48 30% 

Introdução            4/4 
 

4/4 4/4 0/4 4/4 4/4 3,20/4 1,60 80% 

Métodos            18/18 
 

15/18 6/18 2/18 4/18 5/18 6,40/18 4,49 35% 

Resultados        10/10 
 

8/10 4/10 7/10 7/10 6/10 6,40/10 1,35 64% 

Discussão            8/8    
 

8/8 5/8 2/8 6/8 6/8 5,40/8 1,95 67,5% 

Financiamento     2/2 
 

0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0 0% 

 Total               44/44 36/44 20/44 11/44 22/44 21/44 22/44 8,02 50% 

 

 

4.4.4. Descrição dos artigos selecionados: 

 

No quadro 4, apresenta-se um breve resumo dos artigos selecionados com os 

seguintes dados; autor, amostra estudada, característica da amostra, variáveis 

estudadas, instrumentos de pesquisa utilizados e desfechos encontrados. 

 

 

 

 

 

Quadro 4. Resumo dos artigos selecionados 

Autor Amostra Característica
s 

Variáveis Instrumento utilizado Resultados 

Zeier  205 
ATCs 

199 homens 
6 mulheres 
Idade média 
42 anos 
 

Aspectos 
físicos, 
emocionais e 
sociais 
Dosagem de 

Questionários: 
-Van Zerzen- físicos 
-Beck – depressão 
-Ulrich- emotional   

10 a 15% da amostra- valores elevados 
em sintomas de estresse psicológico e 
depressão, relacionados ao trabalho ou 
problemas pessoais. Uma maior carga de 
trabalho gera aumento do cortisol salivar, 
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cortisol salivar: 
Mensurados 
em fevereiro 
(menor carga 
de trabalho) e 
maio (alta 
carga de 
trabalho). 

porém relacionado apenas com a carga de 
trabalho e não com sintomas de estresse 
físicos e emocionais.  O absenteísmo tem 
alta associação com depressão e 
exaustão. Embora o trabalho dos ATCs 
seja de alta demanda, não causa mais 
estresse que outras profissões 

DELL´Erba 
MD et al. 

109 
ATCs  
 

109 masc 
Idade média 
40,3 
Experiência: 
20,21 

Sócio 
demográfica 
Análise de 
exaustão 
emocional 
(PE) e física 
(EME) 

Rome Burnout 
Inventary (RBI) 

PE = consistência interna inadequada (α= 
0.22) 
EME = maior em ansiosos (p=0,023), 
depressivos( p=0,007) e com descontrole 
emocional (p=0,001).  
Burnout apresenta relação com o aumento 
da idade, tempo de serviço e fatores 
estressantes do trabalho. O suporte de 
familiares e de amigos tem relação 
negativa com estresse.  
 

 
 
Costa  

 
 
762 
ATCs 
 

 
 
100% 
masculino 
Idade média: 
43,6 
Experiência 
profissional: 
19,3 
 

Síntomas 
clínicos e 
emocionais 

-Standart Shiftwork 
Index- fatores 
clínicos.  
-Modified version of 
the Royal Air Force/ 
Institute of Aviation 
Medicine (RAF 
IAM)- fatores de 
estresse 

   
A prevalência dos distúrbios físicos e 
emocionais entre os ATCs foi menor ou 
semelhante a registrada em amostras de 
população em geral. Exceto isquemia 
cardíaca que apresentou prevalência alta 
entre controladores conforme o aumento 
da idade: 40-44 anos (2,10/0,92%); 45-49 
anos (2,59/1,30%); 50-54 anos 
(4,26/1,19%); 55-59 (5,26/1,88%). 

Martinusse
n  et al. 
 
 

209 
ATCs 
 

29 mulheres 
181 homens  
Idade média 
40,3 anos 
 

Demográficas, 
sociais 
Clínicas e 
psicológicas 
relacionadas 
ao estresse 

Questionário MBI-
GS (avalia 3 polos: 
exaustão, cinismo e 
ineficácia) 

 Os controladores apresentaram escores 
de menor exaustão (1,72) comparado a 
jornalistas (2,63) e trabalhadores da 
construção (2,55), em relação a policiais 
(1,38). Quanto maior a idade, mais alto o 
nível de Burnout. A exaustão emocional 
mostrou maior relação com problemas de 
saúde, principalmente sintomas menos 
graves como dor nas costas e distúrbios 
do sono. Burnout predispõe a queixas 
psicossomáticas (r

2
=0.48) e de 

absenteísmo (r
2
=0.4). Conflito no trabalho 

é um preditor para as três dimensões de 
Burnout.  
 

Ribas et al. 
 

30 ATCs 
 
15 
operado
res do 
serviço 
de 
informaç
ão 
aeronáut
ica (AIS) 

4 grupos de 
estudo: 
 
- AIS > 10: n= 
8 entre 30 e 
45 anos com 
mais de 10 
anos de 
experiência. 
 
- AIS < 10: n= 
7 entre 18 e 
29 anos com 
menos de 10 
anos de 
experiência.  
 
- ATC >10: n= 
15 entre 30 e 
45 anos de 
idade com 
mais de 10 
anos de 
experiência.  
 
-ATC<10: 
n=15 entre 18 
e 29 anos de 
idade com 
menos de 10 
anos de 

Hematológicas 
:HB, 
Plaquetas, 
óxido nítrico 
 
Imunológicas: 
leucócitos, 
monócitos e 
Cortisol. 
 

Coleta de sangue O estresse parece afetar as respostas 
imunes de controladores de tráfego aéreo 
com mais de dez anos de experiência. 
Dosagens as 8 e 14 hs: 
- ATC>10:  Hemoglobina (14,44/14,35) 
                    Monócitos (0,905/0,799) 
                    Leucócitos (5,393/5,733) 
                    Cortisol  (9,91/9,61) 
 
 -ATC  < 10: Hemoglobina (14,81/14,93) 
                      Monócitos (0,820/0,799) 
                      Leucócitos (5947/6180) 
                      Cortisol (10,77/5,93) 
 
- AIS  > 10: Hemoglobina: (15,33/15,03) 
                    Monócitos (0,914/0,888) 
                    Leucócitos (6.388/6.388) 
                    Cortisol (9,21/6,49) 
 
- AIS < 10: Hemoglobina ( 15,47/15,36) 
                   Monócitos (0,734/0,733) 
                   Leucócitos (6871/7243) 
                   Cortisol (10,71/7,96) 
 
Taxa de Fagocitose: AIS  > 10: 27,13 
                                  AIS < 10: 25,86 
                                  ATC > 10: 22,80 
                                  ATC < 10: 26,07 
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experiência.  

 

 

4.5. Discussão 
 

A atividade dos ATCs exige habilidades cognitivas complexas com 

responsabilidade direta sob a segurança do voo e da vida de terceiros. A natureza 

dinâmica do ambiente de trabalho, o número de partes interconectadas, as trocas de 

turno, a incerteza de dados, os riscos associados à uma decisão imprópria, bem 

como as condições exigentes de trabalho podem acarretar problemas de saúde 

físicos e mentais relacionados ao estresse 3, 20.  

Embora pareça bastante lógica a relação entre o desenvolvimento de 

estresse e o trabalho dos ATCs, o número de artigos selecionados nesta revisão foi 

bastante baixo (n=5), sendo que a maior parte dos pré-triados foi excluída por 

abordar questões relacionadas a jornada e processo de trabalho, autoimagem 

profissional e atenção laboral, sem realizar nenhuma mensuração do nível de 

estresse nestes profissionais.  A amostra final foi composta de publicações 

provenientes de apenas quatro países: Itália (2), Brasil (1), Noruega (1) e Suiça (1).  

Uma possível explicação à escassez de pesquisas na área talvez seja a 

íntima relação dos ATCs com a esfera militar 2,3, 21, 22. Na maior parte dos países, o 

controle de tráfego é realizado por militares ou civis subordinados à chefes também 

militares, realizando concomitantemente a função de controle e defesa do espaço 

aéreo. A característica da organização militar se reveste de autoridade, força e 

poder, dando pouca margem para flexibilidade e maximizando a hierarquia e a 

ideologia militar 2. Desta forma, não há receptividade às pesquisas que identifiquem 

problemas institucionais, e por isso, o acesso aos ATCs é dificultado, impedindo 

uma avaliação de estresse mais completa.   

Estas dificuldades se refletem também no tipo de artigos científicos 

selecionados, pois nenhum ensaio clínico foi encontrado. O motivo desta ausência 

pode ser explicado pelo difícil acesso dos pesquisadores a estes indivíduos, já que 

ensaios clínicos exigem minimamente intervenções, demandando maior 

envolvimento e tempo de contato com o profissional.   

Consequentemente, quando avaliamos o nível de evidência dos trabalhos 

selecionados, observamos que se restringem a estudos observacionais com nível 
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moderado a fraco de evidência. Foram encontrados 2 estudos do tipo coorte (Zeier e 

Ribas), que entre os estudos observacionais, são os que têm maior valor de prova 

por se assemelhar a um desenho experimental, sendo por isso, classificados como 

de nível moderado de evidência 23. 

O restante dos artigos (Martinussen, Costa, Dell`Erba) foi composto por 

pesquisas com desenho transversal descritivo. Estes estudos transversais são 

pouco dispendiosos, relativamente rápidos de executar e largamente usados. Per-

mitem conhecer a prevalência das doenças e de fatores associados, o estudo 

simultâneo de várias doenças e seus determinantes, e, quando repetidos ao longo 

do tempo, avaliam a evolução do problema, porém são incapazes de comprovar 

relação de temporalidade 23. Por isso, apresentam fraco valor de evidência sendo 

classificados como nível VI.  

Em relação a estrutura dos estudos, apenas a ferramenta STROBE foi 

utilizada já que a amostra era composta exclusivamente por estudos observacionais. 

Este instrumento fornece subsídios para que estudos observacionais sejam 

relatados com a maior clareza possível através de uma lista de verificação de itens, 

sendo possível analisar um artigo e identificar equívocos cometidos pelos autores.  

Em nossa amostra, a média no STROBE foi de 22 pontos em 44 possíveis, 

ou seja, 50 % dos itens pesquisados foram encontrados nos trabalhos. Isto mostra 

falhas claras dos autores na descrição de seus achados ou na condução da 

pesquisa.  

Ao analisar os artigos por seções percebemos as maiores falhas no título e 

resumo, métodos e financiamento. No título e resumo, a média foi de 0,6 em 2 

pontos possíveis, representando aproximadamente 30% de itens atendidos. O título 

do artigo é talvez uma das mais importantes ferramentas do trabalho, uma vez que é 

o fator de definição da escolha do estudo pelo leitor, devendo ser redigido com 

bastante cuidado, procurando indicar de maneira precisa o conteúdo do trabalho 24. 

A principal falha consiste em não descrever de forma clara seu desenho de estudo 

no título ou no resumo informativo do trabalho.  

Em relação ao método empregado nos estudos, encontramos uma média de 

6,4 em 18 pontos, ou seja, apenas 35% do total possível. Os principais equívocos 

cometidos pelos autores foram: falta de critério para seleção dos participantes, 

ausência de definição quanto aos desfechos esperados, indefinição quanto as 
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variáveis de interesse do estudo e ausência de medidas para evitar possíveis vieses. 

Outro ponto importante notado foi a falha na menção ao financiamento dos estudos.  

Coincidentemente, o estudo (Zeier, 1994) que atingiu a maior pontuação foi 

classificado como de moderado nível de evidência, demonstrando um maior cuidado 

na apresentação do problema de pesquisa, no estabelecimento da metodologia 

proposta e na coleta de resultados. 

Em relação ao conteúdo, embora todos os artigos indiquem elementos de 

exaustão emocional e física em ATCs, nenhum deles conseguiu provar que os ATCs 

apresentam níveis de estresse aumentados em comparação a outros profissionais 

ou a população em geral.   

O diagnóstico completo de estresse depende da presença de sintoma físicos 

e psicológicos em maior ou menor grau 25. Do total de estudos selecionados, quatro 

avaliaram tanto aspectos físicos como emocionais, porém cada um deles utilizou um 

instrumento de análise de estresse diferente (Questionário MBI-GS, Standart 

Shiftwork Index, Modified version of the Royal Air Force/ Institute of Aviation 

Medicine (RAF IAM), Teste de manutenção e vigília, Rome Burnout Inventary (RBI)). 

Isto dificulta a comparação dos resultados entre si, pois cada uma das escalas foca 

mais em um determinado aspecto e menos em outros. Ribas et al. foram os únicos 

que avaliaram apenas aspectos físicos (cortisol e alterações hematológicas). Desta 

maneira, apesar das alterações hematológicas e do cortisol indicarem que os ATCs 

desenvolvam estresse ao longo do tempo, o estudo proposto não pode ser 

considerado como de diagnóstico definitivo para estresse por não avaliar aspectos 

psicológicos.  

Apesar da alta demanda de trabalho dos ATCs, Martinussen et al e Zeier et 

al. não identificaram um maior índice de Burnout destes profissionais em 

comparação a outras carreiras como jornalistas ou profissionais da construção civil. 

Costa refere que a prevalência dos distúrbios físicos e emocionais entre os ATCs foi 

menor ou semelhante a registrada em amostras de população geral, exceto 

isquemia cardíaca que apresentou prevalência alta entre controladores conforme o 

aumento da idade: 40-44 anos (2,10/0,92%); 45-49 anos (2,59/1,30%); 50-54 anos 

(4,26/1,19%); 55-59 (5,26/1,88%). Estes dados surpreendem pelo tipo e condições 

de trabalho dos ATCs, entretanto uma possível explicação seja o próprio processo 

de seleção destes profissionais. Durante a formação militar, os alunos com maior 

resistência física e mental, alta capacidade de concentração e de manutenção da 
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atenção são paulatinamente direcionados aos cursos de controladores de voo e 

desta maneira acaba-se por triar indivíduos mais resistentes e menos propensos ao 

estresse 21. 

Entre os distúrbios físicos mais comuns podemos citar os distúrbios 

gastrointestinais (gastrites, úlceras, colites), as dores nas costas/musculares e os 

distúrbios do sono. Dell Erba et al. referem que as queixas físicas apresentam uma 

correlação positiva com a ansiedade (p=0,023), depressão (p=0,007) e com o 

descontrole emocional (p=0,001), sendo que estes fatores acarretam altas taxas de 

absenteísmo.  

Outro ponto importante a ser salientado é o fato de todos os autores 

encontrarem uma associação entre o estresse, idade e tempo de serviço.  Na 

análise dos estudos fica bastante evidente que diversos sintomas de estresse 

(exaustão emocional e distúrbios físicos) aumentam com a idade e o acúmulo de 

tempo de serviço dos controladores. Uma boa forma de comprovar tal associação 

pode ser observada pela análise da dosagem do hormônio cortisol, que costuma 

estar relacionado ao estresse. Ribas et al. demonstraram que ATCs com mais de 10 

anos de trabalho e com mais idade apresentavam uma taxa aumentada de cortisol 

sanguíneo em comparação a ATCs mais jovens e com menos de 10 anos de 

profissão.  

 

4.6. Conclusão  
 

Embora os artigos selecionados apresentem indícios de alta carga de 

estresse em controladores de voo, não se pode afirmar que existe comprovação de 

que estes profissionais tenham maiores taxas de estresse em relação a outros 

profissionais ou a população em geral. O principal motivo desta falta de evidencia 

cientifica deve-se a baixa qualidade dos trabalhos realizados, sendo todos do tipo 

observacional com falhas de metodologia importante.  

Por esta razão sugerimos a necessidade de novas pesquisas sobre o tema, 

com maior rigor na condução dos trabalhos. O ideal seria a realização de ensaios 

clínicos randomizados em diversas regiões, com a utilização do mesmo instrumento 

de diagnóstico de estresse e com algum tipo de intervenção junto aos ATCS na 

tentativa de redução das taxas de estresse.  Apenas desta forma seria possível 

mensurar o burnout e suas consequências nestes profissionais.  
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5. CONCLUSÃO  
 

Embora os artigos selecionados apresentem indícios de alta carga de 

estresse em controladores de voo, não se pode afirmar que existe comprovação de 

que estes profissionais tenham maiores taxas de estresse em relação a outros 

profissionais ou a população em geral. O principal motivo desta falta de evidencia 

cientifica deve-se a baixa qualidade dos trabalhos realizados, sendo todos do tipo 

observacional com falhas de metodologia importante.  

Por esta razão sugerimos a necessidade de novas pesquisas sobre o tema, 

com maior rigor na condução dos trabalhos. O ideal seria a realização de ensaios 

clínicos randomizados em diversas regiões, com a utilização do mesmo instrumento 

de diagnóstico de estresse e com algum tipo de intervenção junto aos ATCS na 

tentativa de redução das taxas de estresse.  Apenas desta forma seria possível 

mensurar o burnout e suas consequências nestes profissionais.  
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