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RESUMO 

 

 

Referência: CELESTINO, Victor R. R. Fadiga no trabalho de pilotos: uma psicologia 
sistêmica da aviação civil. 2017. 143 f. Tese de Doutorado (Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Psicologia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília/DF, 2017. 
 

 

O objetivo geral da pesquisa foi investigar as evidências de validade da medida da fadiga 
no trabalho dos pilotos da aviação civil, por meio da escala de sentimento de fadiga, 
aderente à abordagem sistêmica da psicologia. O sentimento de fadiga é uma emoção 
associada a um estado psicofisiológico de fadiga. Além desse, os objetivos específicos 
foram: propor e avaliar uma adaptação metodológica para triangulação de dados e métodos 
em uma revisão integrativa; contrastar e reorganizar o conhecimento sobre a mensuração 
subjetiva da fadiga no trabalho; e introduzir uma proposta de psicologia sistêmica da 
aviação, a fim de contribuir para a mitigação do risco de fadiga humana. Esta tese foi 
desenvolvida no formato do modelo de coletânea de artigos. A partir da perspectiva de que 
a pesquisa em psicologia sistêmica ocorre em contexto interdisciplinar e se contrasta 
globalmente, propõe-se uma metodologia inovadora de triangulação para sintetizar e 
discutir o conhecimento disponível sobre o tema. Essa metodologia é aplicada em uma 
revisão integrativa para sintetizar dados qualitativos e quantitativos convergentes, entre 
trabalhadores sujeitos ao trabalho em turnos, de forma a reorganizar o conhecimento sobre 
a medida da fadiga com a escala de sentimento de fadiga. Os resultados permitiram 
construir um meta-modelo sistêmico explicativo do fenômeno da fadiga e evidenciaram a 
validade psicométrica da escala. Em seguida, o trabalho descreve a prevalência de fadiga 
no trabalho entre pilotos da aviação civil brasileira e demonstra a validade da escala de 
sentimento de fadiga naquele contexto, a partir da perspectiva da psicologia sistêmica. Para 
isso, foi realizado um estudo do tipo observacional transversal, em uma amostra de 1.066 
pilotos de empresas aéreas brasileiras. Os resultados evidenciaram a validade psicométrica 
da escala, sugerindo uma prevalência da fadiga no trabalho dos pilotos de empresas aéreas 
brasileiras de 59,4% (feminino) e 64,1% (masculino), com uma média da fadiga no 
trabalho acima de um ponto de corte que definiria os trabalhadores como fatigados. 
Finalmente, a perspectiva sistêmica sugere que não se pode reduzir as causas da fadiga, 
sendo necessário considerar a mediação do contexto e o interrelacionamento sistêmico dos 
sintomas associados. O estudo confirma que, na aviação civil, a escala de sentimento de 
fadiga é uma medida válida da natureza e do nível da fadiga no trabalho, que pode ser 
avaliada (screening) por meio da escala. 
 

 

Palavras-chave: psicologia sistêmica da aviação; triangulação; meta-modelo estrutural; 
sentimento de fadiga; trabalho em turnos; validade psicométrica; revisão integrativa; 
modelo de equações estruturais. 
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RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

 

Reference: CELESTINO, Victor R. R. Fatigue at work among pilots: a civil aviation 
systemic psychology. 2017. 143 f. Doctorate Thesis (Stricto Sensu Graduate Program in 
Psychology) - Universidade Católica de Brasilia, Brasilia, DF, Brazil, 2017. 
 

 

ABSTRACT: 

The overall objective of the research was to investigate validity evidences of fatigue 
measure at work of civil aviation pilots by means of the feeling of fatigue scale, adherent 
to the systemic approach of psychology. Feeling of fatigue is an emotion associated with a 
psychophysiological state of fatigue. In addition to this, the specific objectives were: to 
propose and evaluate a methodological adaptation for data and methods triangulation in an 
integrative review; to contrast and reorganize the knowledge about the subjective 
measurement of fatigue at work; and to introduce a proposal for systemic aviation 
psychology, in order to contribute to the mitigation of human fatigue risk. This thesis was 
developed in the model format of a collection of articles. From the perspective that the 
systemic psychology research occurs in interdisciplinary context, and it contrasts globally, 
this work proposes an innovative methodology of triangulation to synthesize and discuss 
the available knowledge on the subject. This methodology is applied in an integrative 
review to synthesize qualitative and quantitative convergent data, among workers subject 
to work in shifts in order to reorganize the knowledge about the measure of fatigue with 
the feeling of fatigue scale. The results include a systemic meta-model of the phenomenon 
of fatigue and showed the psychometric validity of the scale. Then, the work describes the 
prevalence of fatigue at work among Brazilian civil aviation pilots, and demonstrates the 
validity of the feeling of fatigue scale in this context, from the perspective of systemic 
psychology. In order to do this, a crosssectional type study was conducted, in a sample of 
1,066 Brazilian airline pilots. The results showed the psychometric validity of the scale, 
suggesting a prevalence of fatigue at work of Brazilian airline pilots of 59.4% (female) and 
64.1% (male), with an average of fatigue at work above a cut-off that would define 
workers as fatigued. Finally, the systemic perspective suggests that one cannot reduce the 
causes of fatigue, being necessary to consider the context and the systemic mediation of 
symptoms associated. The study confirms that, in civil aviation, the feeling of fatigue is a 
valid measure of the nature and the level of fatigue at work, which can be assessed 
(screening) by means of the scale. 
 

 

KEYWORDS: aviation systemic psychology; triangulation; structural meta-model; feeling 
of fatigue; shift work; psychometric validity; integrative review; structural equation 
modeling. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

A psicologia é comumente definida como a ciência do comportamento e dos 

processos mentais humanos. Já a engenharia é a “arte de aplicar conhecimentos científicos 

e empíricos ... à criação de estruturas, dispositivos e processos, ... em formas adequadas ao 

atendimento das necessidades humanas” (Ferreira, 1988). Apesar de ainda não estar 

formalmente regulamentada no Brasil, a psicologia da engenharia (Wickens, Hollands, 

Banbury, & Parasuraman, 2015) constitui uma especialidade na divisão 21 da American 

Psychological Association (APA), a qual promove o desenvolvimento e a aplicação de 

princípios, conhecimento e pesquisa psicológica para o aperfeiçoamento da tecnologia, 

com sistemas mais seguros, eficazes e confiáveis, por meio de uma melhor compreensão 

das necessidades humanas.  

Dentre as atividades tecnológicas humanas, a aviação civil se destaca por 

representar um dos avanços mais marcantes de nossa civilização, secundando apenas a 

energia nuclear. Nesse contexto, pode-se identificar uma subespecialidade da psicologia da 

engenharia focada na atividade humana na aviação civil. Assim, define-se psicologia da 

aviação como o estudo de indivíduos engajados em atividades relacionadas à aviação 

(Martinussen & Hunter, 2010), com o objetivo de se obter um entendimento e uma 

previsibilidade do comportamento humano no ambiente da aviação. 

Apesar do razoável consenso sobre a definição da psicologia, alguns psicólogos 

aproximam-se mais de biólogos e sociólogos. Por outro lado, aqueles que se dedicam ao 

comportamento também dividem seu foco entre pessoas, animais e organizações. As 

diferenças entre os cientistas da psicologia são superadas pela heterogeneidade dos 

praticantes da psicologia, os quais aplicam um vasto repertório de métodos, em diferentes 

settings e com propósitos variados. Dentre as várias perspectivas, abordagens e 

subcampos, a psicologia social estuda o comportamento humano a partir das complexas 

redes de relacionamento interpessoal, com repercussões intrapessoais.  

Em sua conduta terapêutica, a psicologia social intervem por meio de diversas 

terapias de grupo, as quais oferecem vantagens reais em relação às terapias individuais 

(Zimbardo, Johnson, & McCann, 2012), particularmente no trato de relacionamentos 

interpessoais. Dentre essas, destacam-se as terapias familiares, conjugais e de casais (sem 

relacionamento matrimonial), cujos clientes são grupos familiares, tratados como sistemas 

de relacionamentos. Esse conjunto de terapias compõe a psicologia sistêmica. A psicologia 

sistêmica auxilia não somente a reduzir a tensão dentro de um grupo (Zimbardo et al., 



12 
 

 

2012), mas propicia a melhoria do funcionamento psicológico entre seus membros, a partir 

do reconhecimento de seus papéis no grupo de origem (p.ex. a família), os quais são 

projetados e replicados em outros ambientes, inclusive e principalmente no ambiente 

organizacional e de trabalho. 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA DA PESQUISA: 

O tema desta pesquisa é a fadiga no trabalho de pilotos da aviação civil, no 

contexto das empresas brasileiras de transporte aéreo de passageiros. Em particular, a 

pesquisa foca a mensuração da fadiga por meio de instrumentos de autoavaliação, como 

parte relevante do processo de mitigação do risco de fadiga humana na aviação civil, 

abordado a partir da psicologia sistêmica. 

Esta pesquisa dirige-se, em primeiro lugar, aos pilotos da aviação civil, mas 

também a todo o pessoal da aviação que trabalha em turnos (agentes de aeroporto, 

comissários, controladores de tráfego aéreo, despachantes operacionais, mecânicos, etc). 

Busca também contribuir para o conhecimento teórico de estudantes e pesquisadores, não 

somente em psicologia da engenharia, mas também na abordagem sistêmica da psicologia, 

com aplicações para diferentes populações em settings diversos. No seu enfoque sistêmico, 

a pesquisa se dirige ainda aos demais envolvidos no processo de mitigação do risco de 

fadiga humana na aviação: formadores, gestores, operadores, reguladores e usuários 

(passageiros) da aviação civil.  

 

1.2. OBJETIVOS: 

1.2.1. Geral: 

1.2.1.1. Investigar as evidências de validade da medida da fadiga no trabalho dos pilotos da 

aviação civil, por meio da escala de sentimento de fadiga, aderente à abordagem 

sistêmica da psicologia. 

 

1.2.2. Específicos: 

1.2.2.1. Propor e avaliar uma adaptação metodológica para triangulação de dados e 

métodos em uma revisão integrativa; 

1.2.2.2.Contrastar e reorganizar o conhecimento sobre a mensuração subjetiva da fadiga no 

trabalho;  
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1.2.2.3.Introduzir uma proposta de psicologia sistêmica da aviação, a fim de contribuir 

para a mitigação do risco de fadiga humana. 

 

1.3. QUESTÃO DA PESQUISA: 

O problema da pesquisa pode ser formulado nas seguintes questões: O sentimento 

de fadiga é uma medida válida da fadiga no trabalho de pilotos da aviação civil, com base 

na abordagem sistêmica da psicologia? Como aplicar uma psicologia sistêmica da fadiga 

na aviação? 

A figura 1 a seguir apresenta o detalhamento das questões da pesquisa. 

 

Figura 1 – Diagrama das questões da pesquisa 

 
1.4. HIPÓTESE DA PESQUISA (EXPLICITAÇÃO DA TESE): 

A hipótese da pesquisa, que explicita esta tese, pode ser assim formulada: a fadiga 

no trabalho de pilotos da aviação civil pode ser avaliada (screening) por meio da escala de 

sentimento de fadiga, que é um construto psicometricamente válido e aderente à 

abordagem sistêmica da psicologia. 

 

1.5. RELEVÂNCIA DO ESTUDO: 

A justificativa científica deste trabalho decorre de sua contribuição para a 

compreensão, mensuração e avaliação da fadiga no trabalho de pilotos da aviação civil, 

Fadiga? • É válido identificar (screening) com a escala de 
sentimento de fadiga?

Como 
mensurar?

• Como validar a medida do sentimento de 
fadiga?

Mitigação
de Riscos

• Como aplicar uma psicologia
sistêmica da fadiga na aviação?
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tendo como base a abordagem sistêmica da psicologia, contribuindo para uma aviação 

ainda mais segura. 

Além disso, considerando que estudos anteriores no Brasil são raros, o trabalho 

aporta também uma contribuição relevante na geração de conhecimento acadêmico e de 

uso operacional, importantes para subsidiar políticas públicas e regulatórias. 

Finalmente, este trabalho se justifica institucionalmente por se enquadrar nas linhas 

de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Católica de 

Brasília, na área de concentração em Saúde, Cultura e Desenvolvimento Humano, em 

particular, na linha de pesquisa em sistemas conjugais/familiares e cultura. 

 

1.6. ORGANIZAÇÃO GERAL DA TESE: 

Esta tese foi desenvolvida no formato do modelo de coletânea de artigos. Assim, 

além dos três artigos, a tese contém uma introdução teórico-metodológica e um capítulo de 

revisão da literatura (expandida), contextualizando o conteúdo desses artigos, e uma seção 

de considerações finais, integrando e sumarizando as principais conclusões da pesquisa 

realizada. Além disso, foram incluídos textos com uma articulação entre um artigo e outro, 

ao longo do corpo do trabalho.  

Os textos dos artigos científicos mantêm o formato estabelecido pelas normas de 

revistas com classificação Qualis B2 ou superior, onde serão submetidos. Os artigos 

poderão ser publicados em língua inglesa, acompanhados das traduções para a língua 

portuguesa. Os resumos aparecem nos idiomas exigidos pelos periódicos.  

Assim, os resultados da pesquisa estão aqui apresentados na forma de três artigos, 

seguidos de uma discussão geral, e de comentários finais e perspectivas futuras:  

Artigo 1: Pesquisa em psicologia sistêmica na américa latina: uma revisão 

integrativa com triangulação de métodos e dados. 

Artigo 2: Mensuração do sentimento de fadiga no trabalho: uma revisão integrativa. 

Artigo 3: Prevalência de fadiga entre pilotos: uma validação da escala de 

sentimento de fadiga. 

 

1.7. DEFINIÇÕES OPERACIONAIS 

As definições aqui apresentadas foram extraídas da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS, 2017), as quais são baseadas no vocabulário controlado da Biblioteca Nacional de 

Medicina dos EUA (MeSH, 2017), do vocabulário controlado da Associação Psicológica 
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Americana (APA, 2017), e de norma da International Organization for Standardization 

(ISO, 2017). 

 

1.7.1. Fadiga (Fatigue): 

Estado de esgotamento, seguido a um período de esforço mental ou físico, 

caracterizado por uma queda na capacidade para trabalhar e reduzida eficiência para 

responder aos estímulos (BVS/MeSH). Usualmente, um estado transiente de desconforto e 

perda de eficiência como uma reação normal à tensão emocional, esforço físico, 

entediamento, ou privação de repouso (APA). 

 

1.7.2. Fadiga Mental (Mental Fatigue): 

Afecção de baixa atenção ou bloqueio cognitivo, geralmente associado a atividades 

mentais prolongadas ou estresse (BVS/MeSH). Comprometimento temporário da 

eficiência funcional mental e física, dependendo da intensidade, duração e padrão temporal 

da tensão mental anterior. Ao contrário dos estados tipo fadiga, a recuperação da fadiga 

mental é obtida com o repouso, e não com a mudança de atividade (ISO 10075-1:2017). 

 

1.7.3. Estados Tipo Fadiga (Fatigue-Like States): 

Estados internos ao indivíduo como efeitos de tensão mental, resultantes de 

situações que oferecem pouca variedade, o que, em contraste com a fadiga, desaparece 

rapidamente após mudanças na tarefa e / ou no ambiente / situação (ISO 10075-1:2017) 

 

1.7.4. Resposta ao Estresse (Stress Response):  

Estado interno ao indivíduo caracterizado por aumento da ativação mental 

(incluindo componentes cognitivos e emocionais) e / ou física, resultante da sua 

interpretação negativa do estresse mental ao qual está exposto, percebido como ameaça a 

seus objetivos e / ou valores (ISO 10075-1:2017). 

 

1.7.5. Esgotamento Profissional (Burnout, Occupational Stress): 

Reação de estresse excessivo ao próprio ambiente profissional ou ocupacional. 

Manifesta-se por sensações de exaustão emocional e física, associadas a 

uma sensação de frustração e fracasso (BVS/MeSH). Estado caracterizado pela exaustão 

mental, emocional e / ou física percebida, com uma atitude distante em relação ao trabalho, 
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e percepção de reduzida capacidade de desempenho, resultante da exposição prolongada a 

certos tipos de tensão mental (ISO 10075-1:2017). 

 

2. INTRODUÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Como já mencionado anteriormente, esta tese foi desenvolvida em três artigos. No 

primeiro artigo, desenvolve-se de forma inovadora uma metodologia de triangulação de 

conceitos e métodos para sintetizar e discutir o conhecimento disponível sobre a psicologia 

sistêmica. A intenção é estabelecer uma base epistemológica para a tese. 

No segundo artigo, aplicam-se os resultados do primeiro artigo em uma revisão 

integrativa, sintetizando dados qualitativos e quantitativos convergentes, entre 

trabalhadores sujeitos ao trabalho em turnos, para reorganizar o conhecimento sobre a 

medida da fadiga com a escala de sentimento de fadiga. 

Finalmente no terceiro artigo, a partir dos resultados do segundo artigo, demonstra-

se a validade da escala de sentimento de fadiga neste contexto, a partir da perspectiva da 

psicologia sistêmica e descreve-se a prevalência de fadiga no trabalho entre pilotos da 

aviação civil brasileira. 

Em termos metodológicos, a pesquisa ancora-se na psicologia baseada em 

evidências, adotando a postura epistemológica do realismo crítico, que fornece uma base 

filósofica para o pensamento sistêmico. Outras considerações metodológicas da pesquisa 

são apresentadas no Apêndice A. 

 
3. REVISÃO DA LITERATURA (EXTENSA) 

3.1. PSICOLOGIA DA AVIAÇÃO: VISÃO GERAL 

A psicologia da aviação é o estudo de indivíduos engajados em atividades 

relacionadas à aviação (Martinussen & Hunter, 2010), com o objetivo de se obter um 

entendimento e uma previsibilidade do comportamento humano no ambiente da aviação. 

Com o aumento da complexidade da tecnologia, o papel humano tende a mudar e se 

adaptar (Sheridan, 2010). Como o comportamento humano ainda não é facilmente 

capturado por modelos preditivos lineares, existe uma necessidade crescente de modelos 

interdisciplinares, os quais são usualmente referenciados como sistemas de sistemas. Ainda 

que tenham uma capacidade preditiva limitada pelas não linearidades, esses modelos 

podem auxiliar no processo de tomada de decisão e de previsões informadas (Sheridan, 

2010). 
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A psicologia da aviação é suportada por uma série de modelos de desempenho 

humano em ambientes sócio-técnicos, modelos do processamento de informação humana, 

modelos sistêmicos da causalidade de acidentes e incidentes, bem como modelos acerca do 

processo de tomada de decisão aeronáutica (FAA, 2008). Além de processos de seleção 

baseados em evidências, a psicologia da aviação utiliza amplamente o treinamento como 

forma de intervenção (Martinussen & Hunter, 2010). Nos treinamentos, diversos 

equipamentos de apoio tecnológico são empregados, como simuladores de voo e 

computadores, mas merece destaque no contexto da psicologia da aviação o treinamento 

em gerenciamento de recursos de equipes (Corporate Resource Management – CRM).  

As reações ao treinamento em CRM são positivas para atitudes e comportamentos, 

mas também contribuem para o conhecimento, apresentando efeitos maiores do que outras 

formas similares de treinamento, como demonstrado pelos resultados de uma metánalise 

sobre intervenções com técnicas de treinamento desenhadas para afetar os processos 

cognitivos e os relacionamentos interpessoais (O'Connor et al., 2008). 

As três tendências recentes mais notáveis na aviação civil, da perspectiva da 

psicologia da aviação, são a gradual redução do número de tripulantes técnicos de voo 

(pilotos e mecânicos de voo), o crescimento continuado da automação da cabine de 

pilotagem (cockpit), e a bastante difundida adoção e integração do gerenciamento 

de recursos de equipes (CRM) no treinamento de pilotos e nos procedimentos operacionais 

(Damos, 2014). Todas estas três tendências têm afetado o processo de seleção de pilotos na 

medida em que alteram o conhecimento e as habilidades (knowledge, skills, abilities – 

KSA) a serem avaliados. 

Para assegurar que seus pilotos possuam as habilidades necessárias para o trabalho 

em equipe durante a operação, as empresas aéreas têm introduzido diversos métodos 

diagnósticos em seu processo de seleção para avaliar a competência social de pilotos que 

se candidatam a um emprego (Hoermann & Goerke, 2014). As empresas utilizam 

usualmente métodos de avaliação específicos, com base em dinâmicas para avaliação da 

componente comportamental da competência social em interações sociais realistas. No 

entanto, alguns estudos tem sugerido que questionários de autoavaliação podem ser 

ferramentas complementares efetivas com validade para medir e prever traços de 

personalidade e a competência social na seleção de pilotos (Martinussen, 2014).  

Essa avaliação de traços de personalidade na seleção de pilotos deve ser 

compreendida como dois processos diferenciados. Na seleção inicial, antes da contratação, 

o foco da avaliação se alinha com a psicologia organizacional e industrial, avaliando 
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características alinhadas com uma análise das tarefas no trabalho. Por outro lado, a 

avaliação da saúde mental para retirar um piloto das operações de voo exige um 

procedimento de avaliação e diagnóstico psicopatológico, que não se reduz a uma 

avaliação da personalidade (King, 2014). 

Nesse sentido, o grupo de trabalho de saúde mental da Associação Médica 

Aeroespacial norte-americana (AsMA – Aerospace Medical Association) recomendou o 

treinamento periódico sobre questões de saúde mental na aviação, para médicos e 

psicólogos envolvidos em avaliações periódicas de pilotos (Scarpa et al., 2012). Além 

disso, esse grupo recomendou que os pilotos, suas famílias e as organizações envolvidas 

com as atividades aéreas (civil e militar) estejam mais alertas quanto a questões de saúde 

mental na aviação. Essa conscientização, além do pessoal de saúde, deve facilitar e 

incentivar o reconhecimento, o relato e a discussão dessas questões (Scarpa et al., 2012).  

Recomenda-se que o treinamento de pilotos para o gerenciamento de uma 

deficiência ou incapacidade devida a problemas de saúde mental seja incluído no currículo 

do gerenciamento de recursos de equipes (CRM), quando isso já não ocorrer. Mesmo 

considerando que o treinamento em consciência situacional precisa ser sensível a 

diferenças regionais, deve ser também o mais padronizado possível com as melhores 

práticas internacionais (Scarpa et al., 2012).  

Apesar de o grupo de trabalho não recomendar uma avaliação psiquiátrica extensa 

como parte da avaliação periódica de saúde dos pilotos, é necessária uma maior atenção às 

questões de saúde mental por parte da comunidade da aviação em geral. Isso é verdadeiro, 

especialmente, com respeito às condições mais comuns e passíveis de detecção em relação 

às questões de saúde mental e de estressores da vida pessoal e laboral, as quais podem 

afetar os pilotos e seu desempenho em voo. O estudo conclui com o encorajamento para 

um aumento na educação e no reconhecimento global sobre a importância da saúde mental 

na segurança da aviação (Scarpa et al., 2012). 

Na aviação, diferentemente do que se identifica em outras atividades humanas, a 

psicodinâmica do trabalho observa três eixos principais em torno dos quais são orientados 

os esforços para melhoria das relações homem-máquina (Dejours, 2008). Além da 

adaptação do trabalho ao homem, com melhorias tecnológicas, e da adaptação do homem 

ao trabalho, com aprimorados processos de seleção e treinamento, a satisfação no trabalho 

decorre de uma motivação excepcional, no sentido da superação da máquina e do 

cumprimento da missão.  
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O sistema motivação-satisfação afeta radicalmente a psicodinâmica do trabalho, 

pois, no caso da aviação, os dois sofrimentos principais provenientes da relação homem- 

trabalho, quais sejam, o medo e a insatisfação, não ocupam o mesmo nível na dinâmica 

psicopatológica (Dejours, 2008). A boa qualidade da relação motivação-satisfação e o 

prazer proveniente do conteúdo significativo e simbólico do trabalho são absolutamente 

necessários para garantir a manutenção do funcionamento psicossocial e do consequente 

bom desempenho no trabalho. 

Para manter a motivação e a satisfação, considerando a aviação como um sistema 

complexo, a ética de uma cultura justa de segurança para julgar falhas, desvios ou 

desempenhos insatisfatórios precisa considerar uma série de aspectos não triviais, 

emergentes e entrelaçados (Dekker, 2012): 

• Não é possível determinar uma única resposta certa, pois as pessoas vivem em 

ambientes distintos, com diferentes perspectivas; 

• Deve-se focar a diversidade e respeitar a alteridade e a diferença como valores; 

• Deve-se coletar a maior quantidade de informação possível; 

• Devem-se considerar tantas consequências quanto forem possíveis em relação a 

decisões sobre o destino de pessoas envolvidas, ou sobre a palavra final na 

história de uma falha; 

• Deve-se estar pronto para rever qualquer julgamento sobre uma falha, se e 

quando este se mostrar equivocado.  

Dentre os fatores contribuintes, com base na análise de acidentes e incidentes 

ocorridos na aviação, os especialistas do setor acreditam que a fadiga vai além da 

deterioração do desempenho, porque prejudica também a habilidade individual para julgar 

seu próprio desempenho e dos demais membros da tripulação, bem como a capacidade 

para reconhecer o perigo (Dismukes, Berman, & Loukopoulos, 2007). Alguns chegam a 

afirmar que uma autoavaliação da fadiga seria frequentemente imprecisa ou incorreta.  

Assim, os pilotos fatigados estariam especialmente propensos à continuação de 

planos pré-estabelecidos, sendo lentos para reconhecer que um plano de ação original ou 

habitual não é mais apropriado à situação e precisa ser revisado. Erros associados ao víés 

de continuação de planos ocorrem usualmente nas fases de aproximação e pouso, tanto por 

uma eventual “obsessão pelo pouso” como, principalmente, pela maior carga de trabalho 

associada (Dismukes et al., 2007). 
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Por essas razões, o reconhecimento e o gerenciamento da fadiga vêm sendo 

incorporados ao treinamento de CRM (Kanki, Helmreich, & Anca, 2010), de acordo com 

as melhores práticas internacionais da Organização da Aviação Civil Internacional (IATA, 

ICAO, & IFALPA, 2015; ICAO, 2012). 

 

3.2.REVISÃO DE DEFINIÇÕES DE FADIGA 

A pesquisa científica vem incorporando uma nova visão do homem e do trabalho, 

evoluindo de um enfoque reducionista, com foco em elementos manipuláveis em 

laboratório, para um mais holístico, considerando propriedades sistêmicas e observações 

naturalísticas de fenômenos do trabalho. Além de medidas quantitativas e absolutas, 

também vem sendo incluídas medidas qualitativas e relativas, visando ao entendimento da 

ecologia do trabalho (Flach & Kuperman, 2001). Para estudar a psicologia da fadiga, com 

base em um enfoque teórico sistêmico, é preciso coletar dados “não-psicológicos” para 

determinar as condições de contorno da vida do indivíduo e/ou do grupo (Lewin, 1997). 

Na visão sistêmica, uma formulação linear do estímulo-reação é substituída por um 

arranjo interativo, buscando modelar a complexidade de relações entre construtos, como 

cognição, emoção e ação, os quais são tratados como subsistemas. Cada subsistema inclui 

diversas variáveis intervenientes, as quais podem ter papéis distintos como variáveis 

independentes, mediadoras e dependentes, em função do contexto, com interações por 

diferentes caminhos e ciclos de realimentação negativa e positiva.  O macro-sistema é, 

então, analisado a partir de múltiplos aspectos fisiológicos, neuropsicológicos, e sócio-

políticos (Lazarus, 1999).  

Os principais modelos para análise do efeito de precurssores da fadiga, como 

estressores no trabalho, são: o modelo demanda-controle-apoio social (Johnson & Hall, 

1988; Karasek, 1979; Theorell & Karasek, 1996) e o modelo de desbalanceamento 

esforço-recompensa (Siegrist, 1996). O primeiro identifica como principal causa de tensão 

no trabalho a alta demanda, associada com baixo controle, em que o apoio social tem papel 

mediador. Já o segundo relaciona a tensão à baixa recompensa com grande esforço ou 

comprometimento no trabalho. Podem ser identificadas semelhanças entre os modelos, na 

medida em que alta demanda e grande esforço e baixo controle e baixa recompensa têm 

significados convergentes (Hockey, 2013). Ambos os modelos estão alinhados com uma 

visão do trabalho cada vez mais demandante, com recursos cada vez mais escassos, 

resultando em “perda de energia”. 
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Faz-se relevante mencionar que fadiga e estresse, por conta de uma longa história 

de uso (na ciência, no trabalho e pelo público em geral), são frequentemente comunicados 

no ambiente de trabalho como se seu entendimento fosse claro, ignorando a complexidade 

envolvida (Sonnentag & Frese, 2003; Tepas & Price, 2001). Ao mesmo tempo em que a 

pesquisa tem evidenciado diferenças, também mostra que fadiga e estresse são construtos 

multidimensionais que interagem. Os estados de fadiga e estresse podem ocorrer 

simultaneamente e são difíceis de distinguir, mas não devem ser considerados sinônimos 

(Gaillard, 2001; Glendon, Clarke, & Mckenna, 2006). O estresse tem uma ampla variedade 

de significados: 

• uma variável de entrada relativa às demandas do trabalho, às ameaças emocionais, 

ou a ambientes adversos, também referenciados como estressores; 

• uma variável de saída relativa a padrões de respostas comportamentais, subjetivas 

ou fisiológicas, também referida como excitação (arousal); 

• um estado no qual um indivíduo se sente tensionado e ameaçado, com base na 

avaliação subjetiva da situação, não necessariamente fatigado, referenciado como 

estresse ou tensão; e 

• um processo que resulta gradualmente em um estado disfuncional, degradando a 

capacidade de trabalho e o potencial para  recuperá-la, associado à reação de lutar 

ou fugir, também referenciado como estresse ocupacional ou burnout. 

Na visão mais usual, a fadiga é uma resposta a uma redução de recursos mentais ou 

fisiológicos para execução de uma tarefa, mediada por processos de relaxamento do 

controle executivo. Nesse caso, a fadiga seria um estado decorrente de efeitos de estados 

precedentes, podendo também estar associada a uma queixa subjetiva de “falta de energia”, 

não necessariamente associada ao trabalho (Gaillard, 2001).  

Ainda não existe consenso sobre uma definição aceitável de fadiga, mas uma definição 

operacionalizada de fadiga precisaria observar algumas características (Soames-Job & 

Dalziel, 2001): 

• deveria identificar a fadiga como um construto hipotético e não como o resultado 

do desempenho em si. A fadiga seria um estado do indivíduo e não uma 

característica de seu comportamento; 

• não deveria identificar decremento no desempenho como fadiga. A fadiga poderia 

causar perda no desempenho, mas esta não seria a fadiga; 
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• deveria identificar a causa do estado do indivíduo. Os fatores limitantes do 

desempenho (fisiológicos, emocionais, etc) não seriam a fadiga; 

• deveria refletir, dentro dos limites lógicos, o significado do termo para a população 

em geral; e 

• deveria permitir uma distinção entre fadiga e outros fenômenos associados, tais 

como adaptação, estresse, hábito, motivação e tédio. 

Uma norma da International Organization for Standardization (ISO) propõe uma 

definição de fadiga, a ISO 10075-1 – Ergonomic principles related to mental work-load – 

General terms and definitions (Nachreiner, 1999). Em sua recente última versão, a ISO 

10075:2017, publicada em 15/09/2017, propõe a atualização de diversas definições 

relacionadas à fadiga, como sumarizado na figura 2 adaptada da norma internacional (ISO, 

2017).  

 
Figura 2 - Relações estruturais do estresse e da tensão mental 

Mesmo com diversas propostas de teoria para a compreensão dos efeitos da fadiga, 

ainda não existe um consenso, mas somente indicativos de um conjunto de fatores que 

devem ser considerados (Belenky, Lamp, Hemp, & Zaslona, 2014; Folkard & Akerstedt, 

2004). Entre esses, é usual distinguir entre fadiga ativa, consequência de atividades 
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contínuas percepto-motoras, e passiva, decorrente do monitoramento de sistemas 

associados à vigilância, com raras atuações percepto-motoras (Desmond & Hancock, 

2001).  

Na maioria dos enfoques, a fadiga dependeria da quantidade de recursos disponíveis 

para desempenhar tarefas, enfoques esses relacionados às habilidades ou ao nível de 

atenção (Ackerman, 2011). A atenção poderia ser, então, direcionada de três formas: 

esforço na tarefa; pensamentos fora da tarefa ou distrações; e autoregulação (função das 

relações entre: esforço percebido e desempenho; desempenho percebido e utilidade; e 

esforço e utilidade). As emoções oriundas de pensamentos fora da tarefa, ou distrações, 

associadas à autoregulação para controle dessas emoções, reduzem os recursos disponíveis 

para tarefas. 

A literatura comprova diferentes efeitos da fadiga no desempenho em tarefas distintas, 

em função da motivação envolvida (Ackerman, 2011): cognitivamente cumulativas 

(longas, grande esforço, continuadas, monótonas); ou envolvendo punições por lapso de 

atenção (baixa tolerância ao erro); ou relacionadas a fatores de excitação e estímulo 

(estressores, pressão do tempo); ou a fatores de incentivo motivacional (altas 

recompensas); ou somente cognitivamente motivacionais (favoráveis ou desfavoráveis). 

Apesar disso, esses fatores não são necessários para a fadiga, assim como não é possível 

determinar pragmaticamente o efeito combinado e o peso de cada um desses. 

Existem resultados robustos de padrões médios de fadiga com um crescente tempo em 

tarefas que exigem esforço cognitivo. No entanto, tais resultados ainda não são suficientes 

para determinar se as diferenças individuais na fadiga explicam a variação do desempenho 

nas tarefas. Relações lineares em amostras de indivíduos desempenhando tarefas 

cognitivas não têm explicado a maior parte da variação que relaciona a fadiga ao 

desempenho (Ackerman, 2011). Essas diferenças individuais nos relatos subjetivos da 

fadiga parecem decorrer de quatro fontes de influência: (1) fatores associados ao esforço 

cognitivo total disponível; (2) fatores afetivos de traços de personalidade estáveis, 

relacionadas à fadiga subjetiva de base (pré-tarefa); (3) fatores conativos (interesse pela 

tarefa); e (4) fatores afetivos transitórios (p.ex. humor, preocupações atuais). 

Traços de personalidade e diferenças individuais em graus de habilidade podem estar 

associados a diferentes correlações (positiva, negativa, ou insignificante) entre a relação 

desempenho-recursos e a fadiga. Influências externas podem afetar a fadiga em função de 

expectativas e atribuições dos indivíduos. Experiências prévias podem exacerbar/atenuar a 

fadiga, em função do desempenho desfavorável/favorável anterior, na medida em que 
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disparam pensamentos fora da tarefa e demandam maior esforço de autoregulação 

(Ackerman, 2011).  

Em uma visão mais usual da fadiga, as pesquisas vêm considerando quase que 

exclusivamente os efeitos da propensão homeostática do sono e do ritmo circadiano e suas 

interações. Alguns achados apontam um grau de hereditariedade na vulnerabilidade 

individual a padrões do sono, ou seja, fenótipos relacionados ao sono são também 

hereditários. Isso sugere uma contribuição genética na vulnerabilidade neuro-

comportamental em relação à privação de sono, a qual pode induzir fadiga (Quartana & 

Rupp, 2012). 

Mais recentemente, vem se considerando também o efeito da carga de trabalho na 

fadiga. No entanto, as fontes de fadiga incluem não somente os efeitos da homeostase do 

sono, do ritmo circadiano e da carga de trabalho da tarefa, mas também diversas condições 

que comprometem o funcionamento neurológico (Ishii, Tanaka, & Watanabe, 2014).  Tais 

condições incluem processos inflamatórios (Dantzer, Heijnen, Kavelaars, Laye, & 

Capuron, 2014), o uso de medicamentos e drogas, nutrição, bem como estressores 

ambientais e sociais (Boksem, Meijman, & Lorist, 2006; Pisarski & Barbour, 2014).  

A fadiga pode ser diferenciada não somente em relação a eventos e estímulos que 

provocam o estado de fadiga, mas também em relação às respostas que sinalizam o estado 

de fadiga, as quais podem ser divididas entre resultados fisiológicos (p.ex. fadiga 

muscular), sentimento subjetivo e decremento no desempenho (Matthews, 2012).  

A variedade de entradas e saídas no processo de fadiga evidencia sua complexidade 

sistêmica, indicando a necessidade de se modelar a fadiga com uma arquitetura cognitiva e 

neuropsicológica apropriada. Os processos atualmente considerados na pesquisa podem ser 

divididos em modelos biocognitivos e modelos cognitivos adaptativos (Matthews, 2012).  

Os primeiros consideram uma arquitetura específica do domínio da tarefa, definida, ou 

neurologicamente, ou em termos do processamento de informações (p.ex., a manutenção 

da atenção consumindo recursos do controle executivo, resultando em decremento da 

vigilância). Por outro lado, os modelos cognitivos adaptativos se distinguem dos 

biocognitivos na medida em que consideram como o funcionamento da arquitetura 

cognitiva é utilizado (p.ex., conflito do operador entre evitar um desconforto excessivo e 

perseverar na busca da excelência). Estes últimos são amparados na metáfora cibernética, 

ligando a fadiga ao mecanismo de controle da regulação do esforço, com foco em 

mudanças estratégicas (p.ex., estilos reativos e proativos de operação).  
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Em relação à mensuração da fadiga, diferentes métodos comportamentais (p.ex., teste 

de vigilância psicomotora, conhecido pela sigla PVT, em língua inglesa), psicofisiológicos 

(p.ex., medidas da medicina do sono e ritmos circadianos, com actígrafos e 

eletroencefalograma EEG), e/ou subjetivos (p.ex., diversas escalas psicométricas 

multidimensionais), têm sido utilizados.  

Idealmente, a medida de fadiga deve partir de uma definição operacionalizada, a qual 

possa ser sensível ao estado do operador, capaz de diagnosticar a fonte da fadiga (p.ex. 

diferenciar sonolência de uma fadiga induzida pela tarefa) e seletiva na medida em que 

varie com mudanças da fadiga e não de construtos associados como estresse e carga de 

trabalho (Matthews, 2012).  

Existem várias razões críticas para buscar a fadiga além da avaliação do desempenho, 

explorando aspectos neuropsicológicos subjacentes à fadiga. Além das limitações inerentes 

aos modelos puramente baseados no desempenho, a neurociência cognitiva indica que 

diferentes sistemas de ativação cerebral podem influenciar os efeitos de estressores e o 

controle da fadiga. Os avanços da cronobiologia indicam efeitos dos processos 

homeostáticos e circadianos, mas outros estudos indicam também a importância do papel 

de outros processos neuropiscológicos, associados ao controle cognitivo e autocontrole 

(Carver, Johnson, Oormann, & Scheier, 2015; Carver & Scheier, 2003; Inzlicht, 

Bartholow, & Hirsh, 2015; Inzlicht, Schmeichel, & Macrae, 2014), à tomada de decisão 

sob emoção (Busemeyer, 2015; Lerner, Li, Valdesolo, & Kassam, 2015), e à auto-

regulação e à depleção do Eu (Baumeister, 2014).  

Mesmo considerando a complexidade e o conhecimento ainda incipiente da 

neurociência, é necessário incluir expressões motivacionais e estratégicas nos modelos de 

fadiga, além do desempenho. Por último, ainda permanece em aberto a pesquisa por 

biomarcadores da fadiga, relacionados ao metabolismo celular na produção energética, aos 

hormônios produzidos no eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal (ligando fadiga ao estresse) 

e ao sistema imunológico (Dantzer et al., 2014; Ishii et al., 2014; Matthews, 2012; Wright 

et al., 2015). 

Outra questão relevante em relação ao enfoque reducionista de estudar a fadiga com 

base tão somente no desempenho em relação à vigilância (manutenção da atenção) está 

justamente no fato de a atenção também não ser um conceito unidimensional. Apesar do 

senso comum sobre a ideia subjetiva de estar atento, o significado do comportamento em 

relação à atenção pode ser diferente em situações diversas, como estudos biológicos, 

neurofisiológicos, computacionais e funcionais da psicologia cognitiva têm evidenciado 
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(Styles, 2006).  Além disso, achados recentes indicam a possibilidade de efeitos complexos 

e não-lineares relacionados ao fenômeno da vigilância (Guastello, 2014; Hancock, 2013, 

2014).  

Dada à amplitude de estímulos ambientais conflitantes, o processo de atenção deve ser 

considerado em relação a diversos fatores (Glendon et al., 2006). Por exemplo, quais os 

determinantes que fazem com que alguns estímulos em particular atraiam a atenção, 

enquanto muitos outros são ignorados (atenção seletiva) e como a atenção é mantida no 

tempo (atenção sustentada e vigilância). Mais ainda, as formas pelas quais os estímulos são 

interpretados afetam a atribuição de causalidade aos eventos (teoria da atribuição), como o 

indivíduo é compelido a agir (motivação), bem como as distorções que podem ocorrer 

entre atitudes e comportamentos (dissonância cognitiva).  

O significado construído por um indivíduo acerca de um evento no ambiente é uma 

causa proximal da reação ao estímulo e da emoção associada, ou seja, consequência da 

psicogênese individual, que pode diferir de uma causa distal (construída em grupos) de 

comportamentos médios em categorias sociais às quais este indivíduo pertença ou com as 

quais se identifique (Lazarus, 1999). Ao longo de um processo psicodinâmico, os efeitos 

imediatos e de longo prazo variam com a resolução de cada evento que captura a atenção 

do indivíduo, em função de variados processos de mediação (diversas oportunidades de 

avaliação e estratégias para lidar – coping). 

A fadiga não pode ser reduzida a um estado fisiológico baseado na coocorrência de 

alguma limitação energética.  Essa visão usual da fadiga estaria associada à metáfora da 

“perda de energia”, influenciada por uma visão mecanicista ainda preponderante (Hockey, 

2013). Desde o início do século passado, já se concebia que a fadiga não seria uma 

consequência inevitável do trabalho (Thorndike, 1900). Alguns achados indicaram que o 

sentimento de fadiga não era experienciado quando as pessoas estavam envolvidas em 

trabalho relacionado a significado ou interesse pessoal, ou ainda em atividades de lazer ou 

recreação, executadas por iniciativa própria, com carga de trabalho similar (Hockey, 2013; 

Thorndike, 1900). 

Portanto, este trabalho considera que a fadiga está associada a um processo vital mais 

elaborado, em que o sentimento de fadiga pode ser reconhecido como um importante 

marcador, além do eventual decremento no desempenho (Hockey, 2013). Assim, a fadiga 

pode ser considerada tanto um estado como um processo. Semelhante ao que ocorre com 

as emoções, um processo é iniciado como uma resposta adaptativa a eventos ambientais 
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significativos, levando a mudanças para resolução de problemas. Um processo que perdura 

no tempo sem ser resolvido pode conduzir a um estado de fadiga (Hockey, 2013).  

De forma geral, tarefas inacabadas associadas a uma intenção de continuidade podem 

gerar uma tensão pessoal interna e uma força sistêmica, que aumenta a tendência daquelas 

tarefas serem lembradas. Isso ocorre, não necessariamente pela experiência da interrupção, 

mas sim pelo fato de não se ter atingido uma meta, o que pode resultar em um “sistema em 

tensão” (Lewin, 1997). 

Assim, podem-se identificar dois tipos de mecanismos de interrupção do processo de 

fadiga: um primordial, que emana de cima-para-baixo (top-down) do controle executivo do 

córtex pré-frontal, em um processo contínuo, impulsionado pela motivação, no qual as 

prioridades das metas e suas utilidades mutáveis (custo-benefício e utilidade marginal 

decrescente) são monitoradas, para a regulação do esforço e a tomada de decisão em 

relação à manutenção ou interrupção da tarefa. O outro visceral emana de necessidades 

neuropsicofisiológicas, as quais emergem de baixo-para-cima (bottom-up) do automatismo 

da autoregulação, interferindo no ciclo de controle, sequestrando recursos cognitivos da 

tarefa e gerando efeitos de distração repentinos no comportamento (Hockey, 2013). 

 

3.3.FADIGA NA AVIAÇÃO: TENDÊNCIAS 

A fadiga de pilotos é um problema significativo nas operações da aviação moderna, 

principalmente em função dos turnos de trabalho, das jornadas variáveis, da 

dessincronização do ritmo circadiano e do sono insuficiente, situações frequentes nas 

operações de voo civil e militar. Os efeitos negativos da fadiga têm sido um fator 

contribuinte para erros e acidentes (Caldwell et al., 2009). 

Na aviação, existe atualmente uma visão preponderantemente biológica da fadiga, que 

considera mitos sobre a natureza da fadiga, reforçando uma visão de estado fisiológico em 

contraponto a um processo neuropsicológico (Caldwell & Caldwell, 2003) (p. 31):  
“Existe, há muito tempo, um conceito equivocado de que a fadiga é simplesmente um estado 

mental, ao invés de algo ‘real’.... muitos indivíduos têm a opinião de que a dose certa de 

profissionalismo, suficiente dedicação e muita motivação superarão o problema do cansaço no trabalho. 

... muitos indivíduos pensam que podem se ajustar às horas extras e à privação do sono, se apenas 

puderem aguentar o suficiente para se acostumarem com o ritmo. Acreditam que treinar para suportar 

menos sono é similar ao treinamento para um evento atlético” (tradução livre). 

Apesar de não haver sido realizada uma revisão sistemática, neste trabalho foi 

construído um mapa da literatura parcial sobre o tema da fadiga na aviação (figura 3), a 
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partir da base de dados Web of Science (WoS). Este mapa baseia-se na co-citação entre os 

artigos, o que é indicado pelas arestas ligando os nós. O eixo das ordenadas indica o ano de 

publicação do artigo. Já o outro eixo não expresssa qualquer significado, sendo construído 

pelo algoritmo da ferramenta computacional CitNetExplorer (van Eck & Waltman, 2014) 

para facilitar a visualização espacial. 

 
Figura 3 - Mapa da literatura da fadiga na aviação (parcial) 

Inicialmente, a aviação adotou o modelo de dois processos: propensão homeostática do 

sono e ritmo circadiano (Achermann, 2004; Achermann & Borbely, 2003). Mais 

recentemente, esse modelo foi ampliado para outro de três processos, com a inclusão do 

processo da inércia do sono (Akerstedt, Folkard, & Portin, 2004; Akerstedt, Ingre, 

Kecklund, Folkard, & Axelsson, 2008). Algumas ampliações desse modelo têm sido 

propostas, com a inclusão de variações do processo circadiano, tais como horas do dia 

consideradas; turnos de trabalho noturno, e/ou aclimatação a novos fusos horários; além de 

modelos neuropsicológicos (Ingre et al., 2014; Skeldon, Dijk, & Derks, 2014).  

Atualmente, existe um debate sobre a validação de modelos biomatemáticos do 

desempenho, em função da interação entre a propensão homeostática de sono e a regulação 

circadiana, para previsão do estado de alerta, a partir do qual se poderia inferir o 

desempenho na vigilância (Dinges, 2004; Gundel, Marsalek, & Thoren, 2007; Mallis, 

Mejdal, Nguyen, & Dinges, 2004; Van Dongen, 2004).  

Entre as questões, destaca-se a necessidade de se considerar variações inter-indivíduos 

na modelagem (Darwent, Dawson, Paterson, Roach, & Ferguson, 2015; Ramakrishnan et 

al., 2015; Van Dongen, Maislin, & Dinges, 2004; Van Dongen et al., 2007). Mais 

recentemente, os efeitos da carga de trabalho da tarefa também vêm sendo incorporados a 

tais modelos (Guastello et al., 2014; Guastello et al., 2015; Melan & Cascino, 2014). 
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De forma geral, considera-se na visão atual que a manutenção da vigilância humana e 

da capacidade comportamental, sob condições de privação de sono e de falta de 

sincronização do ritmo circadiano (com o fuso horário local), depende de tecnologias para 

gerenciamento de fadiga (Abe, Mollicone, Basner, & Dinges, 2014). Estas devem ser 

capazes de endereçar os principais desafios: (1) dinâmica não linear da capacidade de 

desempenho, em função da interação entre a propensão homeostática de sono e a regulação 

circadiana; (2) grandes diferenças individuais na vulnerabilidade neurocomportamental à 

privação do sono; (3) erros nas estimativas subjetivas da fadiga no desempenho; e (4) 

informação associada ao sono como necessidade de recuperação.  

Assim, modelos biomatemáticos do desempenho vêm sendo utilizados para otimizar os 

turnos de trabalho, apoiados por instrumentos de medida de fadiga transiente (aquela que 

vai além da sonolência), com base em testes da vigilância psicomotora (PVT – 

psychomotor vigilance test). Outra tecnologia em avaliação é o rastreamento dos globos 

oculares, que permitiria medir flutuações momentâneas da vigilância. Considera-se que 

essas tecnologias para detetar e medir sonolência e fadiga têm potencial para predizer e 

prevenir, não somente erros dos operadores e acidentes em ocupações de risco, mas 

também transtornos fisiológicos e mentais, decorrentes do sono inadequado e do 

desalinhamento do ritmo circadiano (Abe et al., 2014). 

Os sistemas de gerenciamento do risco da fadiga (FRMS – fatigue risk management 

systems) são um novo enfoque regulatório que combina avanços no entendimento da 

fadiga do trabalhador e dos fatores contribuintes de acidentes, bem como na gestão da 

segurança (safety). O FRMS trabalha com base em dados e na combinação do 

conhecimento científico e operacional, incluindo processos para monitorar o desempenho 

da segurança (safety) e para a melhoria continuada.  

Limites prescritivos de horas de trabalho são bastante familiares aos trabalhadores em 

turnos, porém esses se adequam mais às circunstâncias de baixo risco de segurança 

relacionadas à fadiga. Por outro lado, as necessidades econômicas têm pressionado uma 

sociedade com trabalhadores em turnos 24/7 (vinte e quatro horas nos sete dias da 

semana), exigindo enfoques para o gerenciamento da fadiga mais customizados e flexíveis 

como o FRMS  (Gander, 2015). 

Apesar de a implementação de sistemas de gerenciamento do risco de fadiga humana 

(FRMS) estar em crescimento na aviação, ainda existe pouco consenso acerca de quais 

indicadores de desempenho de segurança (safety) devem ser mensurados (Gander, Mangie, 

et al., 2014). As iniciativas ainda são isoladas, na academia e na indústria, com resultados 
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insuficientes para concluir a respeito de uma condição segura ou não segura, a partir de 

indicadores medidos. Assim, faz-se necessária a comparação relativa de indicadores, 

analisados com base em diferentes contextos operacionais, compilando uma base de dados 

acerca de fatores psicobiológicos e operacionais e desenvolvendo a cooperação para 

auxiliar no esforço global de padronização de indicadores aceitáveis.  

Para a implementação de um sistema de gerenciamento do risco de fadiga, diversos 

estudos de campo têm sido realizados em diferentes segmentos (Kryger, 2011), de forma a 

coletar dados e apoiar um sistema baseado em evidências. No Apêndice B, citam-se alguns 

estudos considerados mais relevantes. 

Para se gerenciar a fadiga de forma responsável, as decisões não podem ser baseadas 

em uma única medida ou em somente uma tecnologia, com fins de determinar um valor 

absoluto da segurança (safety). Ao contrário, um sistema de gerenciamento do risco da 

fadiga humana (FRMS) deve adotar um enfoque abrangente (Mallis & James, 2012). 

Existe uma necessidade de enfoques não-prescritivos baseados em evidências para o 

gerenciamento da fadiga nas operações aéreas (Mallis, Banks, & Dinges, 2010). 

As ocupações em alguns setores, como transporte, medicina e indústria, ainda 

enfrentam o desafio de como lidar com a fadiga no trabalho. A questão usual está 

relacionada à definição de condições ótimas nas quais seres humanos e tecnologia podem 

trabalhar em conjunto de forma segura e sustentável.   

No entanto, o enigma da fadiga precisa ser encarado pela sociedade com o devido 

reconhecimento dos limites da tecnologia e do papel do ser humano como o “guardião” de 

sistemas complexos (Nunes & Cabon, 2015). Qualquer que seja a tecnologia que prevaleça 

no apoio ao gerenciamento do risco de fadiga, esta não pode violar direitos humanos 

fundamentais e deve servir como equipamento de apoio pessoal, em um sistema com 

responsabilidades compartilhadas entre trabalhadores e organizações. 
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4. ARTIGOS: 

Aqui são incluídos três manuscritos de artigos, por meio dos quais esta tese foi 

desenvolvida:  

Artigo 1: Pesquisa em psicologia sistêmica na américa latina: uma revisão 

integrativa com triangulação de métodos e dados. 

Artigo 2: Mensuração do sentimento de fadiga no trabalho: uma revisão integrativa. 

Artigo 3: Prevalência de fadiga entre pilotos: uma validação da escala de 

sentimento de fadiga. 
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4.1. ARTIGO 1: PESQUISA EM PSICOLOGIA SISTÊMICA NA AMÉRICA 

LATINA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA COM TRIANGULAÇÃO DE 

MÉTODOS E DADOS 

 

4.1.1. Resumo 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi propor e avaliar uma adaptação metodológica para 
triangulação de métodos e dados em uma revisão integrativa, para sintetizar e discutir o 
conhecimento disponível na literatura científica sobre a pesquisa em psicologia sistêmica 
na américa latina. Os critérios de eligibilidade seguiram os protocolos PRISMA e PICO. A 
qualidade dos estudos foi avaliada com o CASP, e o método de síntese foi a triangulação 
de métodos e dados. Como resultados, a partir da análise de conteúdo dos artigos por meio 
da nuvem de palavras, foi possível contrastar palavras-chave com categorias emergentes e 
desenvolver uma meta-síntese, incluindo um meta-modelo da pesquisa em psicologia 
sistêmica. Assim, ficou evidenciada a adequação da metodologia de triangulação proposta 
em uma revisão integrativa. A busca restringiu-se às bases Pepsic e Web of Science, com 
foco estreito no tema. Como o tema é inerentemente interdisciplinar, estudos 
potencialmente relevantes podem não ter sido incluídos.  
Palavras-chave: psicologia sistêmica; triangulação; meta-modelo estrutural; revisão 
integrativa. 
Abstract: The objective of this work was to propose and to evaluate a methodological 
adaptation for methods and data triangulation in an integrative review, in order to 
synthesize and to discuss the available knowledge in the scientific literature about the 
research on systemic psychology in Latin America. Eligibility criteria followed PRISMA 
and PICO protocols. The quality of studies was evaluated with CASP, and the synthesis 
method was the triangulation of methods and data. With the results from the articles 
content analysis by means of word clouds, it was possible to contrast keywords with 
emerging categories and to develop a meta-synthesis, including a meta-model of the 
research on systemic psychology. Thus, the proposed triangulation methodology was 
deemed adequate in an integrative review. The search was restricted to Pepsic and Web of 
Science databases, with a narrow focus on the theme. As the theme is inherently 
interdisciplinary, potential relevant studies might not have been included. 
Keywords: systemic psychology; triangulation; structural meta-model; integrative review. 

 

4.1.2. Introdução 

A abordagem sistêmica na psicologia, denominada psicologia sistêmica, tem suas 

raízes na terapia familiar. Diferentemente de outras abordagens, a sistêmica foi introduzida 

na psicologia, na década de 1950, primordialmente por profissionais insatisfeitos com os 

resultados da prática clínica, e somente posteriormente foi sistematizada pela Academia 

(Celestino & Bucher-Maluschke, 2015).  

Desenvolvida principalmente baseada na teoria geral de sistemas (Von Bertalanffy, 

1967, 1968, 1972) e inspirada também na teoria cibernética (Wiener, 1948), a psicologia 

sistêmica tem profundas raízes interdisciplinares. As origens do pensamento sistêmico e 
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das epistemologias sistêmicas associadas têm sido revisadas e reportadas na literatura 

latino-americana (Costa, 2010; Gomes, Bolze, Bueno, & Crepaldi, 2014; Melo & Ribeiro, 

2016; Tinajero & Páramo, 2012). O pensamento sistêmico é considerado um paradigma 

epistemológico (Vasconcellos, 2003, 2004).  

Em relação à psicologia sistêmica, pode-se assumir que houve um avanço decisivo 

desta abordagem a partir do abandono de uma visão da mente como um objeto e sua 

compreensão como um processo (Capra & Luigi, 2014). Este novo conceito de processo 

mental (Bateson, 1972) evoluiu para uma perspectiva sistêmica, que foi incorporada em 

teorias contemporâneas de cognição (H. R. Maturana & Varela, 1980, 2001; Varela, 

Maturana, & Uribe, 1974).   

A partir de então, não somente o comportamento dos sistemas biológicos, mas 

também dos sistemas sociais de seres vivos, deixa de limitar-se a uma autoregulação 

cibernética e passa a estar associado à autopoiesis (Cadenas & Arnold, 2015; H. Maturana, 

2015). A autopoiesis (autocriação e autoorganização de redes vivas) expressa-se em 

processos de contínuas mudanças estruturais em resposta ao ambiente, com adaptação e 

aprendizado, mas com a preservação de um padrão de organização (Capra & Luigi, 2014). 

Na psicologia sistêmica, o foco está na comunicação e, portanto, na linguagem. 

Apesar de suas raízes difusas, constata-se na prática que a psicologia sistêmica recebeu 

também uma forte influência do pós-estruturalismo social. Durante a segunda metade do 

século XX, a teoria social logrou sucesso na integração da estrutura social e da ação 

humana (agência), por meio da análise e interpretação de significados (Giddens, 1976, 

1977).  

Assim, na pós-modernidade, impera o caráter reflexivo nas escolhas entre certezas 

herdadas do passado e novas formas sociais (Luvizotto, 2013). Por um lado, em uma 

“dualidade de estruturas” (Giddens, 1976, 1977), o pensamento e a linguagem são 

limitados por estruturas sociais, as quais propiciam a interação e são reproduzidas por 

essas interações. E, ao mesmo tempo, a agência não consiste em atos discretos, mas em um 

fluxo contínuo de condutas (Capra & Luigi, 2014). 

Assim, em uma abordagem sistêmica estendida da teoria social, os significados 

representam expressões reflexivas. A plena compreensão de fenômenos sociais, por meio 

da teoria sistêmica, requer a integração de quatro elementos: processos, linguagem, 

estruturas e significados. A sociedade é concebida como um macro-sistema de sistemas 

sociais interligados em rede, os quais são baseados em uma dialética entre estruturas 

sociais e atores humanos (Fuchs & Hofkirchner, 2009). A estrutura de um sistema social é 
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formada por comportamentos sociais cotidianos e por relações que são continuamente 

reproduzidas.  

Além de emergente, esse enfoque é dialético porque concebe os sistemas sociais 

como uma interconexão de atores humanos e estruturas sociais, e esta dialética de 

estruturas expressa-se no habitus (Bourdieu, 1967). O habitus se manifesta em conexões 

macro-micro entre estrutura social e agência (Vaughan, 2002). Em geral, observam-se 

semelhanças nas estruturas e nos padrões de tomada de decisão em ambiente natural em 

relação a: complexidade (camadas de estrutura, cultura e cognição interconectadas); 

processos institucionais (persistência e variação); e habitus (sistema de disposições, 

adquirido por meio da experiência). 

Nessa abordagem sistêmica estendida da teoria social, a principal forma de 

propiciar transferência do conhecimento de uma disciplina a outra ocorre por meio da 

interdisciplinaridade, o que suscita uma discussão acerca das linguagens sociais 

empregadas em contextos específicos da produção do conhecimento. Essas “línguas 

sociais” são formas da organização do discurso de diferentes áreas do conhecimento, as 

quais são associadas a diferentes segmentos da sociedade civil e acadêmica.  Cada 

linguagem está associada com o gênero discursivo típico desses segmentos sociais, ou seja, 

a tipos relativamente estáveis de enunciados, visando à permanência do discurso em um 

determinado local e tempo histórico. É importante compreender que são essas linguagens 

que organizam a produção do conhecimento interdisciplinar (Spink, Reigota, & Martins, 

2014). 

Ao nível da pesquisa global, observa-se uma confluência de ideias e semelhanças 

entre o pensamento sistêmico e o realismo crítico (Bhaskar, 2008). O pensamento 

sistêmico e seus conceitos estão no coração do realismo crítico, ao mesmo tempo em que o 

realismo crítico pode fornecer uma base filosófica para o pensamento sistêmico (Mingers, 

2014). O realismo crítico incorpora o entendimento de múltiplas tendências causais, 

interagindo da genética ao discurso, em um enfoque interdisciplinar e integrativo da 

ciência. Portanto, uma ponte é construída entre estruturalismo e pós-estruturalismo no 

realismo crítico, potencializando que a psicologia sistêmica se torne um campo unificado 

(Pocock, 2015).  

Da perspectiva da psicologia sistêmica, a implantação do pensamento formal 

(mesmo reflexivo) e de métodos dialógicos são insuficientes para duas tarefas críticas, 

quais sejam, de compreender o todo maior e de apreciar outros pontos de vista. A teoria e 

as técnicas precisam ir além e acessar outras formas de saber, alcançadas por meios 
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experimentais, práticos ou simbólicos. Assim, o pensamento e a intervenção sistêmica se 

fazem necessários para propiciar a incorporação de pessoas marginalizadas e de coisas que 

são afetadas por uma intervenção, mas não têm voz, tais como os ecossistemas e as 

gerações futuras (Rajagopalan & Midgley, 2015). 

Na terapia familiar e na psicologia sistêmica, à medida que o volume da literatura 

cresce, só aumentam os desafios para determinar o que já se sabe e o que ainda não se sabe 

sobre famílias e saúde. Diferentes estudos endereçam tópicos semelhantes, mas 

frequentemente a partir de perspectivas conceituais distintas, utilizando medidas diferentes 

das mesmas variáveis e obtendo resultados conflitantes. Nesse contexto, é muito mais fácil 

avaliar criticamente resultados de um único estudo do que chegar a conclusões baseadas 

nos achados de múltiplos estudos. Apesar disso, a prática da psicologia sistêmica baseada 

em evidências depende de sínteses da pesquisa, realizadas com base em métodos 

explícitos, válidos e confiáveis (Knafl, 2015). 

Dessa forma, parte-se da hipótese de que a pesquisa em psicologia sistêmica ocorre 

nesse contexto interdisciplinar. Então, questiona-se: como a psicologia sistêmica na 

américa latina se insere no contexto maior da psicologia científica? O objetivo deste 

trabalho foi propor e avaliar uma adaptação metodológica para triangulação de métodos e 

dados em uma revisão integrativa, para sintetizar e discutir o conhecimento disponível na 

literatura científica sobre a pesquisa em psicologia sistêmica na américa latina, em 

populações sem morbidade diagnosticada.  

Em particular, pretende-se contribuir em duas lacunas da literatura: 1) a 

oportunidade de desenvolvimento de metodologias para integrar diferentes métodos de 

pesquisa em psicologia; e 2) a necessidade de discutir se a psicologia sistêmica na américa 

latina assemelha-se ou não com a pesquisa global. Para a revisão integrativa, aqui explora-

se a triangulação de métodos e dados. Somente a triangulação proporciona uma visão 

sistêmica do fenômeno, em que “o todo é maior que a soma das partes”, ampliando a 

validade dos achados e permitindo-se avaliar sua convergência, complementaridade ou 

dissonância (Tonkin-Crine et al., 2016). 

4.1.3. Métodos 

A pesquisa foi do tipo documental, realizada em Brasília/DF, Brasil, no mês de 

Janeiro/2016. Foram consideradas as bases de dados Periódicos Eletrônicos em Psicologia 

– Pepsic e Web of Science – WoS. A justificativa da escolha dessas bases está em sua 

relevância para o estudo pretendido. A base Pepsic é uma fonte aberta para a visibilidade 
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do conhecimento psicológico e científico gerado nos países da américa latina. Por outro 

lado, a base WoS tem abrangência internacional e engloba as bases da Scientific Electronic 

Library Online – Scielo, que também é uma fonte aberta de referências do conhecimento 

psicológico e científico latino-americano.  

Este estudo é uma revisão integrativa, na qual são realizadas análises que 

extrapolam a síntese dos resultados primários, abrangendo outras dimensões da pesquisa, 

com potencialidade para desenvolvimento de novas teorias e problemas de pesquisa 

(Soares et al., 2014). Em uma síntese convergente da pesquisa, os achados de estudos 

qualitativos, quantitativos e mistos são integrados.  

Para o trabalho de revisão, resolveu-se adotar o protocolo PRISMA – preferred 

reporting items for systematic reviews and meta-analyses (itens preferidos no relato de 

revisões sistemáticas e metanálises). O PRISMA consiste em um checklist com 27 itens e 

um diagrama de fluxo em quatro fases (Liberati et al., 2009). Na aplicação do PRISMA, o 

padrão adotado é o PICO – population, intervention, comparison, outcome (população, 

intervenção/efeito, comparação, resultado). 

Dessa forma, a metodologia deste trabalho envolve um foco estreito na seguinte 

pergunta da pesquisa: como o termo “sistemica”, associado à população alvo, ocorre em 

artigos científicos, nas bases de dados selecionadas? A extração de dados consistiu em uma 

busca compreensiva, sem ocorrência de duplicação na seleção dos estudos. Foram 

utilizadas as duas fontes de dados já mencionadas. Na base WoS, foram considerados 

apenas as publicações de ciências sociais, nas áreas de pesquisa em psicologia e/ou estudos 

da família. 

Como critérios de inclusão, decidiu-se fazê-lo somente para artigos científicos 

(estudos quantitativos, qualitativos, e/ou mistos), contendo o termo “sistemica” no título, 

no resumo, ou nas palavras-chave, publicados entre 2014-2015, nas bases de dados 

selecionadas, em português, espanhol e/ou inglês.  

Como critérios de exclusão, baseado no PICO, a partir da análise de títulos, 

resumos e palavras-chave, foram excluídos estudos com populações que tinham morbidade 

diagnosticada (patologia fisiológica e/ou psicosomática). Esta exclusão se justifica pelo 

fato deste estudo fazer parte de uma pesquisa aplicada ao ambiente do trabalho e das 

organizações. Outros critérios de exclusão foram: estudos com foco em ambientes de 

internação e/ou acolhimento (populações de pacientes ou cuidadores); estudos de outras 

áreas do conhecimento não relacionados diretamente à psicologia sistêmica; e artigos em 
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outros idiomas além dos citados. Editoriais, reporte de casos, teses, dissertações, e 

capítulos de livro não foram considerados. 

Nesta pesquisa optou-se por assegurar a qualidade dos trabalhos incluídos para 

evitar o risco de viés de estudos individuais, por meio de quatro filtros: 1) artigos que já 

passaram por filtro editorial; 2) artigos publicados nos últimos cinco anos; 3) avaliação 

crítica das fontes incluídas pelo CASP – programa de habilidades para avaliação crítica 

(CASP, 2017); e 4) triangulação de métodos e dados. 

Após a busca e seleção de artigos, com base nos critérios de inclusão e exclusão 

definidos, todos foram lidos em sua integridade, com o objetivo de sua codificação. Por 

meio da avaliação individualizada de cada artigo com base nas listas de verificações 

(checklists) do CASP, pode-se decidir por novas exclusões de artigos, os quais, na opinião 

dos juizes, não pontuaram suficientemente.  

 
Critérios  Definição  
Autores, ano e periódico  Nome(s) do autor(es) do artigo, o ano e o periódico de publicação.  
Palavras-chave Descritores da pesquisa. 
Título e Objetivo  Título e objetivo geral do artigo.  
Delineamento  Delineamento utilizado no estudo.  
População (P)  População do estudo, com breve descrição biodemográfica.  
Intervenção/Efeito (I)  Instrumentos utilizados.  
Controle (C) Grupos controle incluídos. 
Resultados (O) Descrição suscinta dos principais resultados.  
Avaliação crítica Avaliação da qualidade do estudo com base no CASP. 
Categorias emergentes Nuvem de palavras, com os 10 (dez) termos mais frequentes.  

Tabela 1 - Definição dos critérios de codificação dos estudos 

Todo o procedimento de busca, seleção e codificação dos artigos científicos foi 

realizado por dois juízes independentes, neste caso os dois autores, com repetição do 

processo pelo menos duas vezes. O primeiro autor avaliou exaustivamente todos os artigos 

selecionados e os codificou pelo preenchimento de uma planilha digital a partir dos 

critérios definidos (Tabela 1).  Em seguida, a segunda autora repetiu o processo por 

amostragem. Ao final, buscou-se a concordância e o consenso nos achados. 

Adotando o enfoque da busca do “melhor ajustamento” (Carroll, Booth, Leaviss, & 

Rick, 2013), realizou-se uma triangulação de métodos e dados para a síntese qualitativa 

desta revisão integrativa. A técnica de triangulação proposta (Flick, 1992, 2014) visa 

buscar, identificar, selecionar, avaliar e resumir dados de artigos científicos por critérios 

pré-definidos e categorias emergentes. A inovação do procedimento proposto é a 

identificação de categorias emergentes, por meio da comparação entre construtos teóricos, 
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palavras-chave declaradas pelos autores, e as palavras mais frequentes identificadas nos 

artigos analisados (obtidas por meio de nuvens de palavras).  

Esta triangulação permitiu efetuar uma análise integrada de artigos com diferentes 

delineamentos (qualitativo, quantitativo, misto). Diferentemente de um roteiro tradicional 

de uma revisão sistemática, propõe-se empregar primordialmente um método qualitativo 

de análise de conteúdo (Flick, 2014), para construir uma meta-síntese dos achados. Além 

disso, busca-se o mapeamento de um meta-modelo para o entendimento das relações entre 

os conceitos-chave da psicologia sistêmica.   

A análise de conteúdo (Bazeley & Jackson, 2013; Flick, 2014) foi realizada com 

apoio da ferramenta computacional NVIVO. Na geração de nuvens de palavras, cada uma 

das fontes foi selecionada individualmente, de onde foram pesquisadas as 10 palavras mais 

frequentes, com no mínimo quatro letras, considerando coincidências de radicais. Além 

disso, algumas palavras comuns foram excluídas como proibidas e não contabilizadas, tais 

como pronomes, advérbios, numerais e o nome dos autores, a não ser quando elas foram 

julgadas especialmente relevantes.  

Com a triangulação e a análise de contéudo, anteriormente descritas, foram obtidas 

as categorias para a codificação dos artigos. Primeiramente, empregou-se uma metodologia 

de codificação aberta (Flick, 2014), quantificando as fontes codificadas por categorias. 

Esta fase foi iniciada com uma codificação a partir da busca textual das categorias, 

obtendo-se uma quantificação por palavras e por fontes. Na sequência, fez-se necessária a 

revisão desta codificação em cada fonte selecionada (artigo), a fim de limpar a codificação 

errônea ou repetida (p.ex., de títulos das referências, nomes dos periódicos, glossário), bem 

como para adicionar a codificação de palavras ou partes do texto não capturadas pela 

codificação semi-automatizada (busca por categorias). 

Depois de identificar e quantificar um número expressivo de categorias com a 

codificação aberta (saturação de dados), o passo seguinte foi o refinamento e a elaboração 

do relacionamento entre as categorias por meio da codificação axial (Flick, 2014). E o 

passo final foi a codificação seletiva, por meio da qual o pesquisador elabora ou formula 

uma “história de seus dados” (Flick, 2014), com o estabelecimento de um mapa mental 

expresso em um meta-modelo, descrito a partir das categorias que o compõe. Por fim, as 

categorias puderam ser analisadas semântica e/ou semioticamente, quanto a sinônimos, 

metáforas e/ou metonímias.  
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4.1.4. Resultados 

Cada um dos estudos identificados na busca realizada teve seu título e resumo lidos 

para a seleção daqueles que deveriam ser incluídos nesta revisão integrativa. Esta leitura 

incluiu 17 artigos pré-selecionados, os quais foram lidos por completo, resultando na 

exclusão adicional de nove deles por terem sido julgados de qualidade insuficiente baseado 

no CASP. Observou-se que, entre os 8 (oito) estudos selecionados, dois deles não foram 

publicados por pesquisadores latino-americanos, porém, incluêm também um resumo em 

língua espanhola contendo o termo “sistemica”. Assim, decidiu-se pela manutenção de 

todos os estudos, inclusive com a finalidade de contrastar os achados. O detalhamento dos 

estudos incluídos e excluídos com base no PRISMA é apresentado nos itens 4.1.7 e 4.1.8. 

Os resultados indicam não haver predomínio de delineamentos, com quatro estudos 

quantitativos, três qualitativos e um misto. Destacam-se o modelo de equações estruturais 

entre os métodos quantitativos e, entre os qualitativos, a pesquisa intervenção e os estudos 

de caso. Vale a pena mencionar que somente um dos estudos quantitativos caracterizou-se 

como longitudinal, com a realização de follow-up cerca de três a cinco meses após a 

intervenção, com manutenção dos resultados.  

Em relação aos participantes, houve uma ampla diversidade em termos de faixas 

etárias, sexo e gênero. O tamanho da amostra variou também imensamente, desde estudos 

qualitativos com menos de dez participantes ou poucas famílias, até estudos quantitativos 

com 701 participantes, ou até 2.500 famílias. Em relação aos instrumentos empregados, 

observou-se mais de uma dezena de diferentes escalas psicométricas. As variáveis de 

desfecho dos estudos (principal resultado ou variável dependente) foram principalmente a 

medida de efetividade do resultado da terapia e algumas medidas de construtos. 

Os resultados da codificação aberta obtidos na ferramenta NVIVO são ilustrados na 

figura 4 a seguir. Observa-se à esquerda, a contagem de ocorrência dos conceitos. E à 

direita na figura, o tamanho da fonte na nuvem de palavras está associado a uma maior ou 

menor frequência de ocorrência, como usualmente ocorre nos algoritmos de mineração e 

análise de textos.  

Das 22 categorias presentes na codificação, quatro delas foram suprimidas antes da 

continuidade do processo (“trabalho”, em função de sua generalidade excessiva e 

abrangência de significados, e as três outras categorias que foram codificadas somente em 

um artigo). As principais temáticas relevantes para a análise dos resultados dos artigos 

selecionados tratam dos 18 conceitos mantidos.  
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Figura 4 - Resultados da codificação aberta (categorias e nuvem de palavras) 

Os artigos incluídos foram codificados em relação a esses 18 conceitos-chave, onde 

foram quantificados palavras e artigos por conceito-chave. Em seguida, identificou-se o 

relacionamento entre as categorias. A Figura 5 apresenta o resultado final da codificação 

segundo os cinco quadrantes (fenômeno, causas, contexto, estratégias e consequências), 

após a incorporação do modelo estrutura-processos-linguagem-significados, e a 

contextualização dos principais processos: habitus (autoregulação) e autopoiesis (auto-

organização). 

Uma vez estabelecido o mapa mental do meta-modelo (figura 5), passou-se à 

descrição dos conceitos-chave que o compõe, bem como de seus atributos, com base na 

análise semântica. As categorias codificadas foram analisadas semanticamente e 

classificadas com base em dicionários da língua portuguesa (Azevedo, 2010; Ferreira, 

1988). No texto a seguir, os atributos são incluídos entre parênteses, após a menção do 

conceito-chave relacionado. 

O meta-modelo proposto inclui uma hipótese de causalidade dos fatores (causa, 

partes ou componentes) em relação ao fenômeno. O fenômeno é modelado e descrito por 

meio de: a) uma estrutura, sua organização e a agência (forma e arranjo, regularidade e 

continuidade, poder em ação); b) seus processos de ajustamento (conformidade, acordo, 

autoregulação, habitus) e mudança (movimento, substituição, variedade, ação volitiva, 

tergiversação, vontade em projeto, auto-organização, autopoiesis); e c) a linguagem do 

contexto, incluindo a família (ascendência e posteridade, classe coletiva, consaguinidade), 

o comunitário (identidade), o apoio em rede (auxílio e cooperação, obediência, 

correspondência, dificuldade), o controle (inexcitabilidade, poder, restrição) e a 

intervenção (interjacência, inserção, mediação).  
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Figura 5 - Meta-modelo da psicologia sistêmica. 

A interação desses componentes tem significados como consequências, os quais 

podem ser observados indiretamente a partir do comportamento medido, por meio de 

diversas escalas, com diferentes variáveis de desfecho (efeito), e/ou inventários (vontade 

com referencia à sociedade, manifestada na posse ou propriedade). Apenas seis dos 

conceitos-chave emergentes dessa revisão não estão explícitos no meta-modelo: 

acolhimento institucional, confiança dos empregados, drogas, empoderamento psicológico, 

orientação sexual, e superação (outreach). Todos podem ser considerados exemplos de 

fenômenos tipicamente modelados por meio da psicologia sistêmica para os quais o meta-

modelo pode ser aplicado. 

4.1.5. Discussão 

A partir de uma avaliação da qualidade metodológica das revisões sistemáticas 

publicadas em periódicos brasileiros de psicologia, com base no instrumento AMSTAR –

avaliação de múltiplas revisões sistemáticas (AMSTAR, 2017), constatou-se que não 

houve avanço no período de 2001 a 2012 (Zoltowski, Costa, Teixeira, & Koller, 2014). 

Essa constatação reforça uma necessidade de padronização e adoção de diretrizes por parte 

de periódicos e autores visando melhorar a qualidade das revisões sistemáticas no Brasil. 

Apesar do razoável consenso de que a síntese do conhecimento é um fator crítico 

para o avanço da prática, da pesquisa e das políticas, ainda é desafiador o processo de 
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sintetizar conhecimento a partir de um conjunto de estudos frequentemente heterogêneos. 

Assim, é preciso decidir adequadamente que tipo de revisão conduzir, considerando os 

mais recentes avanços e diretrizes (protocolos) para construir uma síntese do conhecimento 

e relatar os achados, melhorando continuamente a qualidade, o escopo e a aplicabilidade 

dos resultados (Whittemore, Chao, Jang, Minges, & Park, 2014). 

Certamente, um aspecto relevante para a qualidade na síntese do conhecimento é o 

papel da avaliação crítica de estudos a serem incluídos em revisões integrativas, apesar de 

ainda se questionar se uma avaliação crítica pode ou deve ser usada para excluir estudos. 

No entanto, já foi observado que a exclusão de estudos considerados inadequados não afeta 

os resultados em revisões da literatura e que existe uma correlação entre a qualidade 

avaliada de um estudo e sua importância para a síntese final (Carroll, Booth, & Lloyd-

Jones, 2012). 

De uma forma geral, recomenda-se a exclusão de estudos com qualidade 

inadequada, o que aqui foi realizado com base no CASP. Além disso, observa-se que o 

formato de estudos mais recentes favorece sua avaliação de qualidade, portanto a limitação 

da inclusão de estudos publicados nos últimos cinco anos foi considerada um limiar de 

qualidade. 

Outro aspecto relevante para a qualidade na síntese é o fato dos estudos empíricos 

recentes estarem combinando métodos de forma mais diversa e inovadora. Observa-se uma 

diversidade na literatura sobre a combinação ou integração de técnicas para a coleta, 

síntese e análise de dados, a partir de múltiplas perspectivas (Small, 2011). Apesar da 

pesquisa com métodos mistos não ser novidade, uma importante contribuição do recente 

movimento a favor de métodos mistos tem sido justamente a reintrodução da discussão 

sobre a naturalidade da combinação criativa de teorias, metodologias e/ou dados na 

pesquisa (Sandelowski, 2014). 

Ainda não existe consenso em relação a como os métodos mistos devem ser 

tratados em uma síntese da pesquisa. A componente quantitativa desses estudos poderia ser 

incluída em uma metanálise, enquanto que a componente qualitativa pode fazer parte de 

uma síntese de evidências qualitativas. No entanto, o resultado combinado pode cobrir 

novas áreas, inclusive em revisões de estudos mistos, e não deve ser negligenciado em uma 

síntese de pesquisa  (Boeije, van Wesel, & Slagt, 2014). Ainda é rara a combinação desses 

componentes (qualitativo e quantitativo) na discussão dos resultados e na síntese da 

pesquisa, mas já existem formas de aplicação sugeridas para a síntese de métodos mistos 
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de pesquisa, com potenciais forças e desafios para sua implementação (Heyvaert, Maes, & 

Onghena, 2013).  

A ideia de triangulação surgiu com o intuito de validação de resultados por meio da 

combinação de diferentes métodos, visando verificar a exatidão e a estabilidade das 

observações. Inicialmente, a triangulação foi concebida como um procedimento para 

verificar uma hipótese, em função da corroboração de resultados obtidos por diferentes 

metodologias (Flick, 1992). Os desenvolvimentos recentes de enfoques qualitativos têm 

permitido reconsiderar a triangulação, não somente como um critério de comparação, mas 

também como uma alternativa de pesquisa em psicologia, com rigor, amplitude e 

profundidade (Apostolidis, 2006). 

Existem múltiplas técnicas para a análise de dados qualitativos, o que reforça o 

emprego da triangulação de métodos e dados para o melhor entendimento dos fenômenos 

em psicologia (Leech & Onwuegbuzie, 2007). Considera-se a triangulação de métodos 

como o emprego de múltiplas metodologias na coleta e análise de dados do mesmo 

fenômeno, e a triangulação de dados como a avaliação de diferentes populações para obter 

múltiplas perspectivas e validar os dados (Carter, Bryant-Lukosius, DiCenso, Blythe, & 

Neville, 2014). Já uma triangulação teórica poderia ser empregada para explorar 

mecanismos que facilitem ou restrinjam a agência, bem como forças e condições que criem 

ou mantenham desequilíbrios entre os envolvidos em um fenômeno pesquisado (Pitre & 

Kushner, 2015). 

Apesar de sua disseminação, ainda existem poucas diretrizes (protocolos) sobre a 

operacionalização da triangulação, propiciando uma oportunidade aos pesquisadores para 

desenvolver, implementar e refletir sobre alternativas de triangulação (Farmer, Robinson, 

Elliott, & Eyles, 2006). Assim, além de discutir pesquisa qualitativa versus quantitativa, 

cabe ao pesquisador decidir sobre a “abordagem teórico-metodológica que permita, num 

mínimo de tempo, chegar a um resultado que melhor contribua para a compreensão do 

fenômeno e para o avanço do bem-estar social” (Günther, 2006). 

Este trabalho, por meio da triangulação de métodos e dados baseada na análise de 

conteúdo, demonstrou a viabilidade de se integrar estudos com diferentes características 

metodológicas, os quais poderiam não ser comparáveis do ponto de vista quantitativo. A 

meta-síntese qualitativa proposta permitiu extrair as principais temáticas e propor um 

meta-modelo para o melhor entendimento da direção dos resultados. Com os resultados 

aqui obtidos, pode-se discutir como a psicologia sistêmica na américa latina se contrasta 

com a pesquisa global. O meta-modelo proposto mostrou que dialoga adequadamente com 



44 
 

 

uma revisão dos resultados de pesquisas sobre a eficácia de modelos da psicologia 

sistêmica entre 1986-95 (Sandberg et al., 1997). Esta revisão relacionou modalidades 

específicas no tratamento de certos distúrbios e atualizou um meta-modelo gráfico da 

psicologia sistêmica originalmente proposto (Gurman, Kniskern, & Pinsof, 1986), com 

implicações para a prática clínica e pesquisa.  

Além disso, o meta-modelo proposto está alinhado com a busca da psicologia 

sistêmica do melhor tratamento possível para cada indivíduo, a partir de uma determinada 

terapia que apresente resultados e que seja eficiente em termos de custo-benefício (Singh, 

2014). Para tanto, múltiplas fontes de dados e métodos de pesquisa, principalmente 

qualitativos, devem ser aplicados para gerar uma rica especificação da terapia e para 

garantir que as práticas prescritas sejam consistentes com a abordagem sistêmica (Pote, 

Stratton, Cottrell, Shapiro, & Boston, 2003).  

Em contraste com critérios que apenas identifiquem tratamentos que “funcionam”, 

as diretrizes (protocolos) em psicologia sistêmica devem ser classificadas com base em um 

modelo baseado em evidências de três níveis: “informado por evidências”; “baseado em 

evidências”; e “baseado em evidências e pronto para divulgação e intervenção em 

diferentes settings e comunidades”. Cada nível reflete uma interação entre especificidade 

da intervenção, intensidade e consistência dos resultados e qualidade dos estudos que 

constituem as evidências (Sexton et al., 2011). 

Obviamente que os resultados deste estudo, incluindo o meta-modelo aqui 

proposto, ainda carecem dessas comprovações preconizadas pela psicologia baseada em 

evidências. O seu principal valor está na proposição de uma referência para comparações 

nesta pesquisa e em estudos futuros. Assim, podem-se contrastar os achados e discutí-los à 

luz da pesquisa global. 

 Nesse sentido, um trabalho recente analisou repercussões de várias transformações 

e novas formas na produção de conhecimento científico na psicologia latino-americana 

(Gallegos, Berra, Benito, & López López, 2014), por meio de uma análise retrospectiva da 

evolução da psicologia na américa latina. A pesquisa concluiu que, nem a psicologia na 

américa latina deixou de conectar-se com as temáticas definidas em nível internacional, 

nem todas as temáticas tiveram o mesmo desenvolvimento na região. Ao mesmo tempo, a 

progressiva profissionalização do psicólogo na américa latina não pode situar-se como uma 

mera extensão do desenvolvimento acadêmico, uma vez que diferentes demandas sociais 

tem modelado o perfil de atuação (Gallegos et al., 2014). 
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Outro estudo recente examinou a produção científica mundial em psicologia, 

também com base em indicadores bibliométricos, para o período de 2003-2008 (García-

Martínez, Guerrero-Bote, & Moya-Anegón, 2012). A análise foi realizada por país, por 

instituição de pesquisa e periódico científico, utilizando a base de dados Scopus da 

Elsevier. Esse estudo identificou os 40 países mais produtivos em publicações no campo 

da psicologia (García-Martínez et al., 2012), os quais produziram mais de 98% de toda a 

produção científica em psicologia no período. Esses 40 países foram divididos em quatro 

grupos de acordo com a produção, a especialização temática, a citação normalizada, e a 

variação percentual dos indicadores bibliométricos. O estudo indicou que Brasil e 

Colômbia estão entre os países com maior crescimento na produção, apesar de não estarem 

no topo da produção, e ficaram no grupo com a maior quantidade de países, no qual 

contabilizou-se 10,37% de toda a produção em psicologia de 2003-2008 e 5,83% do total 

de citações (García-Martínez et al., 2012). 

 Por último, destaca-se um estudo de caminhos de conhecimento entre disciplinas 

científicas, com base em dados da base Web of Science, sobre citações entre categorias de 

assuntos (Yan, 2014). O estudo concluiu que é mais fácil o conhecimento fluir das ciências 

sociais para as ciências (da vida e biomedicina, físicas e tecnologia) do que no caminho 

inverso, o que é atribuído ao fato de a maioria das ciências sociais ser mais independente e 

citar primordialmente publicações entre elas. Mesmo entre disciplinas de ciências sociais, 

o caminho é mais longo em função de serem mais autocontidas e menos unificadas em 

comparação com disciplinas das demais ciências. Disso decorre obviamente que o fluxo de 

conhecimento de e para as ciências sociais é menos fluido do que entre as disciplinas das 

demais ciências, que acessam outros domínios mais facilmente (Yan, 2014). 

Ademais, o estudo identificou que a maioria (60%) dos caminhos entre duas 

disciplinas do domínio de ciências sociais passam por uma disciplina intermediária, ou 

seja, somente a minoria de caminhos tem trocas interdisciplinares diretas (Yan, 2014). A 

figura 6 apresenta um mapa de fluxos de conhecimento entre disciplinas do domínio das 

ciências sociais na Web of Science. A coluna dorsal (backbone) das ciências sociais fica 

evidente. O fluxo de conhecimento de outras disciplinas do domínio das ciências sociais é 

facilitado por este backbone de caminhos do conhecimento (Yan, 2014), onde se identifica 

a psicologia sistêmica associada aos estudos familiares (“family studies”). 

Em suma, este estudo fundamentou-se na interdisciplinaridade da perspectiva 

sistêmica e buscou uma síntese transdisciplinar. Os 18 conceitos-chave resultantes 

dialogam harmonicamente com os temas de interesse da pesquisa global, com alguma 
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especificidade dos fenômenos, mas bem alinhados com questões da psicologia clínica e do 

serviço social, em sintonia com a tendência global dos estudos de família (figura 6). A 

análise dos 18 conceitos-chave, individualmente e em conjunto, permite uma meta-síntese 

da abordagem sistêmica da psicologia, inclusive por meio de uma proposta de meta-

modelo para o entendimento desse enfoque científico. 

 

 
Figura 6 - Coluna dorsal do fluxo do conhecimento em ciências sociais2 

Como apresentado na introdução, a psicologia sistêmica modela e estuda os 

fenômenos por meio de estruturas sujeitas a processos de autopoiesis (auto-organização) e 

do habitus (autoregulação) para dar conta de interações com o ambiente por meio da 

linguagem, transmitindo significados expressos em um comportamento observável. Todos 

esses aspectos foram capturados no meta-modelo proposto. Assim, ficou evidenciada a 

adequação da metodologia de triangulação proposta em uma revisão integrativa. 

Por fim, é necessário ponderar sobre as potenciais limitações e o viés deste estudo. 

Primeiramente, o foco da pesquisa foi propositadamente estreito, o que pode ter 

introduzido um viés em relação ao tema do pensamento sistêmico, o qual tem uma grande 

abrangência. Além disso, a busca restringiu-se a duas bases de dados, com foco nas áreas 

de psicologia e estudos da família. Como o tema é inerentemente interdisciplinar, nem toda 

a produção sobre a teoria sistêmica está no âmbito da psicologia e em periódicos 

                                                 
2 Yan, E. (2014). Finding knowledge paths among scientific disciplines. Journal of the Association for 
Information Science and Technology, 65(11), 2331-2347. doi:10.1002/asi.23106. Direitos reservados a John 
Wiley & Sons. Reproduzido com permissão. 
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exclusivos da área. Sendo assim, estudos potencialmente relevantes podem não ter sido 

incluídos na amostra avaliada.  

Não existe conflito de interesse potencial em relação à pesquisa e aos achados. 

4.1.6. Considerações Finais 

Este trabalho apresenta uma proposta de triangulação de métodos e dados para 

sintetizar e discutir o conhecimento disponível na literatura científica sobre a pesquisa em 

psicologia sistêmica na américa latina. A possibilidade de construir e propor um meta-

modelo a partir dos achados facilita possíveis iniciativas para sua replicação, estabelecendo 

uma referência para comparações futuras. Além disso, este meta-modelo pode servir a 

objetivos futuros para analisar fenômenos com metodologias diversas, à luz da abordagem 

sistêmica da psicologia. 
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4.1.7. Síntese Gráfica da Busca nas Bases 
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4.1.8. Busca nas Bases Pepsic e Web of Science 
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Vide ao final desta tese. 
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Do primeiro artigo, extrai-se uma proposta inovadora de triangulação para sintetizar 

e discutir o conhecimento disponível na literatura científica, nesse caso, sobre a pesquisa 

em psicologia sistêmica na América Latina. Além disso, o meta-modelo proposto servirá 

como framework para analisar o fenômeno da fadiga, à luz da abordagem sistêmica da 

psicologia. 

Neste segundo artigo, aplicam-se os resultados do primeiro artigo em uma revisão 

integrativa, sintetizando dados qualitativos e quantitativos convergentes entre 

trabalhadores sujeitos ao trabalho em turnos, para reorganizar o conhecimento sobre a 

medida da fadiga com a escala de sentimento de fadiga. 
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4.2. ARTIGO 2: MENSURAÇÃO DO SENTIMENTO DE FADIGA NO 

TRABALHO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

4.2.1. Resumo 

Resumo:  
Introdução: Esta revisão integrativa sintetiza dados qualitativos e quantitativos 
convergentes entre trabalhadores sujeitos ao trabalho em turnos, para reorganizar o 
conhecimento sobre a medida da fadiga com a escala de sentimento de fadiga.  
Método: Os critérios de elegibilidade seguiram os protocolos PRISMA e PICO. A 
qualidade dos estudos foi avaliada com o CASP, e o método de síntese foi a triangulação 
de métodos e conceitos. Para a síntese quantitativa, a estatística descritiva foi utilizada para 
sintetizar os principais resultados.  
Resultados: Os resultados permitiram construir um meta-modelo sistêmico explicativo do 
fenômeno e evidenciaram a validade psicométrica da escala, indicando frequências médias 
do sentimento de fadiga no trabalho em diferentes estudos. A busca restringiu-se a duas 
bases de dados, contidas no Web of Science, com foco na medida e na validação 
psicométrica da escala de sentimento de fadiga. Como o tema é inerentemente 
interdisciplinar, estudos potencialmente relevantes podem não ter sido incluídos. 
Conclusão: Em trabalhos que requerem vigilância, a escala de sentimento de fadiga é uma 
medida válida da natureza e do nível da fadiga subjetiva causada pelo trabalho.  
Palavras-chave: Sentimento de fadiga; trabalho em turnos; validade psicométrica; 
abordagem sistêmica; revisão integrativa. 
 
Abstract:  
Background: This integrative review synthetizes convergent qualitative and quantitative 
data, among workers subject to shift work, in order to reorganize knowledge about the 
measurement of fatigue with the feeling of fatigue scale. 
Method: Eligibility criteria followed PRISMA and PICO protocols. The quality of studies 
was evaluated by CASP, and the synthesis method was the triangulation of methods and 
concepts. For the quantitative synthesis, descriptive statistics was used to synthetize main 
results. 
Results: The results allowed building a systemic explanatory meta-model about the 
phenomenon and highlighted the psychometric validity of the scale, indicating averages 
frequencies of the feeling of fatigue at work in diferente studies. The search was restricted 
to two databases, contained in the Web of Science, and focused on the measurement and 
psychometric validity of the feeling of fatigue scale. As the subject is inherently 
interdisciplinary, potential relevant studies might have not been included. 
Conclusions: At work in which vigilance is required, the feeling of fatigue scale is a valid 
measurement of the natural and the subjective fatigue level caused by work.  
Keywords: Feeling of fatigue; shift work; psychometric validity; systemic approach; 
integrative review. 

  

4.2.2. Introdução 

A pesquisa sobre os efeitos do trabalho em turnos tem focado os efeitos na saúde 

fisiológica, psicossocial e do sono. Contudo, poucos trabalhos têm avaliado as experiências 
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pessoais dos trabalhadores em turnos (Matheson, O'Brien, & Reid, 2014). Em particular, o 

fenômeno do sentimento de fadiga no trabalho precisa ser mensurado. 

A fadiga no trabalho tem sido avaliada por diversos instrumentos (Winwood, 

Winefield, Dawson, & Lushington, 2005). Entre esses, destaca-se a escala de sentimento 

de fadiga (Yoshitake, 1971), desenvolvida pelo Comitê de Pesquisa em Fadiga Industrial, 

da Associação de Saúde Industrial do Japão, em 1967. Essa escala teve sua estrutura 

interna validada por meio da análise fatorial confirmatória (Saito, 1982), e seu conteúdo 

validado na américa latina (Almirall & Seyes, 1982) entre trabalhadores de diversos 

setores.  

O sentimento de fadiga pode ser considerado como o resultado direto do uso de maior 

esforço para manter objetivos de uma tarefa e proteger o desempenho, durante períodos de 

maior carga de trabalho. O sentimento de fadiga pode assumir três padrões (Hockey, 

2013): aceitação da interrupção da tarefa e suas consequências; uma resistência normal e 

gerenciável à interrupção; ou um estado de tensão, em que uma longa resistência e o 

esforço mantido evoluem para um desconforto. 

O sentimento de fadiga possui propriedades semelhantes a uma emoção de fundo 

generalizada, incorporando características de outras emoções básicas (Hockey, 2013). 

Assim, o sentimento de fadiga pode ser associado a uma “emoção de parada”, ou “stop 

emotion” (Meijman, 2000), instando o organismo a se adaptar às mudanças em seu próprio 

estado, de forma a assegurar um comportamento adaptativo no futuro. A não reação, seja 

por vontade própria ou pela imposição, cria uma ameaça à integridade do organismo e ao 

seu funcionamento (Meijman, 2000). 

O sentimento de fadiga é considerado do ponto de vista da psicologia social e dos 

relacionamentos interpessoais. Em particular, o sentimento de fadiga deve ser analisado e 

discutido a partir de uma perspectiva da psicologia sistêmica, que auxilia, não somente a 

reduzir a tensão dentro de um grupo, mas propicia uma melhoria do funcionamento 

psicológico a partir do reconhecimento dos papéis na família como no ambiente de 

trabalho (Zimbardo et al., 2012). 

Nesse contexto, questiona-se: “Entre trabalhadores, sujeitos ao trabalho em turnos, 

com ou sem grupo controle, como a fadiga é medida com base na escala de sentimento de 

fadiga? Como essas medidas são validadas?” 

O objetivo deste trabalho foi sintetizar e discutir o conhecimento disponível na 

literatura científica sobre a medida da fadiga com a escala de sentimento de fadiga. Em 

particular, este trabalho pretende contribuir em duas lacunas da literatura: 1) a necessidade 
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de sintetizar resultados anteriores obtidos com a escala de sentimento de fadiga; e 2) a 

oportunidade de discutir a validade de uma medida psicométrica da fadiga. 

Para a síntese integrativa da pesquisa, emprega-se a triangulação de métodos e 

dados. Somente a triangulação proporciona uma visão sistêmica do fenômeno, em que “o 

todo é maior que a soma das partes”, ampliando a validade dos achados e permitindo-se 

avaliar sua convergência, complementaridade, ou dissonância (Tonkin-Crine et al., 2016). 

4.2.3. Métodos 

Este estudo é uma revisão integrativa, na qual realizam-se análises que extrapolam 

a síntese dos resultados primários, propiciando o desenvolvimento de novas teorias e 

problemas de pesquisa (Soares et al., 2014). A síntese convergente da pesquisa integra os 

achados de estudos qualitativos e quantitativos.  

Para o trabalho de revisão, foi adotado o protocolo PRISMA – preferred reporting 

items for systematic reviews and meta-analyses (itens preferidos no relato de revisões 

sistemáticas e metanálises), que consiste em um checklist com 27 itens e um diagrama de 

fluxo em quatro fases (Liberati et al., 2009). Na aplicação do PRISMA, o padrão adotado é 

o PICO – population, intervention, comparison, outcome (população, intervenção/efeito, 

comparação, resultado). 

Para assegurar a qualidade dos trabalhos incluídos e evitar o risco de viés de 

estudos individuais, quatro filtros foram aplicados nesta pesquisa: 1) preferencialmente, 

artigos constantes da base Web of Science, portanto, que já passaram por filtro editorial; 2) 

com exceção de poucos artigos relevantes para o mapa da literatura, preferencialmente 

artigos publicados nos últimos cinco anos; 3) avaliação crítica das fontes incluídas pelo 

CASP – programa de habilidades para avaliação (CASP, 2017); e 4) Triangulação de 

métodos e dados. 

No processo de organizar a pesquisa bibliográfica, tradicionalmente chamado de 

“fichamento”, construiu-se um mapa da literatura com os estudos, autores chave e suas 

citações. A ideia central desse mapa da literatura foi construir uma visualização da 

literatura existente sobre o tópico da pesquisa (Creswell, 2014). A construção deste mapa 

da literatura apoiou-se na ferramenta computacional CitNetExplorer (van Eck & Waltman, 

2014), baseado nos dados da base Web of Science (WoS), a qual tem abrangência 

internacional e engloba as bases da Scientific Electronic Library Online – Scielo, uma 

importante fonte de referências do conhecimento psicológico e científico latino-americano. 
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Como critérios de inclusão, somente artigos científicos (estudos quantitativos, 

qualitativos e/ou mistos) foram incluídos, que continham os termos explicitados a seguir 

no título, no resumo, ou nas palavras-chave, preferencialmente publicados entre 2011-

2016, na base de dados Web of Science, nas línguas português, espanhol e/ou inglês. A 

busca realizada na base WoS foi a seguinte: 

TÍTULO = ((fatigue near measur*) OR (fatigue near inventory) OR (fatigue near 

psychometric) OR (fatigue near reliability) OR (fatigue near scale) OR (fatigue 

near validity) OR (fa?iga near medida) OR (fa?iga near inventario) OR (fa?iga near 

psicometric*) OR (fa?iga near confiabilidad*) OR (fa?iga near escala) OR (fa?iga 

near valid*)) AND 

(TÍTULO OR RESUMO OR PALAVRAS-CHAVE) = ((fatigue near subjective) 

OR (fatigue near feeling) OR (fatigue near self-report) OR (fa?iga near subje?tiva) 

OR (fa?iga near sentim?ento) OR (fa?iga near auto-relato) OR (fa?iga near auto-

report)). 

Os critérios de exclusão, com base na análise de títulos, resumos e palavras-chave, 

foram: estudos com populações clínicas (diagnosticado com patologia psicofisiológica); 

estudos com intervenção ou efeito diferente do trabalho em turnos; estudos com foco no 

resultado de instrumentos de medida distintos da escala de sentimento de fadiga; e artigos 

em outros idiomas além dos citados. Editoriais, reporte de casos, teses, dissertações e 

capítulos de livro não foram considerados. 

Após a busca e seleção de artigos, com base nos critérios de inclusão e exclusão 

definidos, buscou-se sua codificação a partir da leitura de todos em sua integridade. A 

avaliação individualizada de cada artigo com base nas listas de verificações (checklists) do 

CASP permitiu decidir por novas exclusões de artigos, os quais, na opinião dos juizes, não 

pontuaram suficientemente.  

Todo o procedimento de busca, seleção e codificação dos artigos científicos foi 

realizado por dois juízes independentes, neste caso os dois autores. O primeiro autor 

avaliou exaustivamente todos os artigos selecionados, e os codificou pelo preenchimento 

de uma planilha digital a partir dos critérios definidos (Tabela 2).  Em seguida, a segunda 

autora repetiu o processo por amostragem. Ao final, buscou-se a concordância e o 

consenso nos achados. 

Adotando uma proposta metodológica apresentada em trabalho anterior (Celestino 

& Bucher-Maluschke, 2017), realizou-se uma triangulação de dados e métodos para a 

síntese qualitativa da revisão integrativa. A técnica de triangulação proposta (Flick, 1992, 
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2014) visa buscar, identificar, selecionar, avaliar e resumir dados de artigos científicos por 

critérios pré-definidos e categorias emergentes. A inovação do procedimento proposto é a 

identificação de categorias emergentes, por meio da comparação entre construtos teóricos, 

palavras-chave declaradas pelos autores, e as palavras mais frequentes identificadas nos 

artigos analisados (obtidas por meio de nuvens de palavras).  

A análise de conteúdo foi utilizada para agrupar os achados dos estudos incluídos 

(Bazeley & Jackson, 2013; Flick, 2014), com geração de nuvens de palavras, realizada 

com apoio da ferramenta computacional NVIVO. Com esta análise obtêm-se categorias, as 

quais podem ser analisadas semanticamente, com o estabelecimento de um mapa mental 

expresso em um meta-modelo, descrito a partir das categorias que o compõe. 
Critérios  Definição  
Autores e ano  Nome do(a) primeiro(a) autor(a) do artigo, e o ano de publicação.  
Palavras-chave Descritores da pesquisa. 
Delineamento  Delineamento utilizado no estudo.  
Avaliação crítica Avaliação da qualidade do estudo com base no CASP. 
Participantes (P) População estudada, com breve descrição biodemográfica.  
Intervenção ou efeito (I) Efeito considerado: trabalho em turnos ou similares 
Grupo controle (C) Existência ou não, e dimensão 
Instrumentos (O) Instrumentos considerados  
Categorias emergentes Nuvem de palavras, com os 10 (dez) termos mais frequentes.  

Tabela 2 - Definição dos critérios de codificação dos estudos 

Para a síntese quantitativa, utilizou-se a estatística descritiva para sintetizar os 

principais resultados. São apresentados gráficos com níveis de fadiga e/ou razões de 

prevalência observados em cada estudo. 

4.2.4. Resultados 

Os estudos foram recuperados na base Web of Science (WoS), em Agosto/2016. 

Além da busca das palavras-chave definidas, a partir do mapa da literatura desenvolvido, 

recuperou-se artigos na base WoS que citavam as duas principais referências (Yoshitake, 

1971, 1978) e incluíam alguns dos termos da busca.  

Cada um dos estudos identificados na busca realizada teve seu título e resumo lidos 

para a seleção daqueles que deveriam ser incluídos nesta revisão integrativa. Após a 

eliminação dos duplicados, dos 190 artigos identificados, nove foram pré-selecionados e 

lidos por completo. Um deles não foi incluído na síntese qualitativa por impossibilidade de 

codificação digital do arquivo recuperado. Dois deles não compuseram a síntese 

quantitativa: um por não ter utilizado uma versão completa da escala de sentimento de 

fadiga e outro por impossibilidade de recuperação do artigo completo. Uma síntese gráfica 

na forma de fluxograma (padrão PRISMA) e as referências dos artigos incluídos estão 

apresentadas nos parágrafos 4.2.7. e 4.2.8. 
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Com base nos parâmetros estabelecidos, incluindo o CASP, pode-se afirmar 

favoravelmente quanto à qualidade da amostra selecionada. Os resultados indicam um 

predomínio absoluto do delineamento quantitativo em todos os nove estudos. Em relação 

aos participantes, o foco foi em adultos trabalhadores, com uma ampla diversidade nos 

tamanho das amostras dos estudos quantitativos, variando de nove a quase 18 mil 

participantes. A variável de desfecho dos estudos (principal resultado ou variável 

dependente) foi a medida do sentimento de fadiga, incluindo a validação psicométrica dos 

instrumentos incluídos. 

O mapa da literatura considerado é mostrado na figura 8. Este mapa utiliza a co-

citação entre os artigos, indicada pelas arestas que ligam os nós. O eixo das ordenadas 

indica o ano de publicação do artigo. O eixo das abscissas é construído pelo algoritmo da 

ferramenta computacional CitNetExplorer (van Eck & Waltman, 2014) para facilitar a 

visualização espacial.  

 

Figura 8 – Mapa da literatura considerado 

4.2.4.1.Síntese Qualitativa 

Da análise do conteúdo dos artigos por meio da nuvem de palavras, 20 conceitos 

sobressaíram. As principais temáticas relevantes para a análise dos artigos selecionados 

tratam desses conceitos. Os artigos incluídos foram codificados em relação a esses 20 

conceitos-chave, e foram quantificados palavras e artigos por conceito-chave.  

Os resultados da codificação na ferramenta NVIVO são ilustrados na figura 9. À 

esquerda, apresenta-se a contagem de ocorrência dos conceitos. E à direita, o tamanho da 

fonte na nuvem de palavras indica uma maior ou menor frequência de ocorrência, como 

usualmente ocorre nos algoritmos de mineração e análise de textos. 
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Figura 9 - Resultados da codificação aberta (categorias e nuvem de palavras) 

A Figura 10 apresenta o resultado final da codificação segundo os cinco quadrantes 

(fenômeno, causas, contexto, estratégias e consequências), após a incorporação da visão de 

um modelo sistêmico: estrutura-processos-linguagem-significados, incluindo auto-

regulação e auto-organização (Celestino & Bucher-Maluschke, 2017), como descrito no 

parágrafo a seguir. Uma vez estabelecido o meta-modelo (figura 10), passou-se à análise 

semântica dos conceitos-chave que o compõem. 

O meta-modelo proposto inclui uma hipótese de causalidade do físico, do mental, 

da saúde, dos sintomas e do sono em relação ao fenômeno. O fenômeno é modelado e 

descrito por meio de: a) a estrutura da fadiga e do trabalhador; b) os processos do subjetivo 

da autoregulação e do ciclo de auto-organização; e c) a linguagem do contexto, incluindo 

família, demanda, controle, turnos, e noturno. A interação desses componentes tem 

significados como consequências, os quais podem ser observados indiretamente a partir do 

comportamento medido, do sentimento e do desempenho, por meio de diferentes itens, 

medidas, testes e estudos. 

Este modelo sistêmico não pode ser reduzido às causas psicofisiológicas diretas, 

mas depende da mediação do contexto e das estratégias para lidar com a estrutura que se 

apresenta, afetando os significados do desfecho. 
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Figura 10 - Meta-modelo da fadiga 

4.2.4.2.Síntese Quantitativa 

Os resultados quantitativos são sintetizados a seguir. Ao final estão uma tabela e 

um gráfico da frequência na qual o sentimento de fadiga foi observado em cada estudo. 

A escala de sentimento de fadiga (Yoshitake, 1971) consiste em um checklist com 

30 itens, os quais exploram a presença de sintomas de fadiga classificados em três grupos 

(Yoshitake, 1971): A (entediado, sonolento); B (declínio da motivação no trabalho); e C 

(projeção da fadiga no corpo).  

No entanto, poderiam ser observados até cinco e não apenas três fatores na escala 

(Yoshitake, 1971). Entre os sintomas A, os itens 1-7 poderiam representar “entediado, 

embotado” e os itens 8-10 a “exaustão”. Os sintomas B são todos mentais. Os sintomas C 

são interpretados como projeção, mas somente os itens 21-26 poderiam ser interpretados 

como “sentimentos específicos de incongruência no corpo”, enquanto os itens 1-7 seriam 

“sentimentos gerais de incongruência corporal”. Finalmente, os itens 27-30 dos sintomas C 

poderiam ser representados como “disfunção do sistema nervoso autônomo”. Mesmo 

assim, ambos os conjuntos de sintomas A e C são físicos, com A “geral”, e C “específico 

(sensorial e neuronal)”. Os sintomas B são puramente mentais. 

Entre os sintomas A, B e C, a maior correlação com o sentimento de fadiga é com 

B. Como esses sintomas não existem independentemente e são mutuamente relacionados, a 
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correlação simples deve ser substituída por uma regressão múltipla, expressando a 

contribuição de cada grupo de sintomas para o sentimento de fadiga. Como a correlação 

dos sintomas C antes do trabalho não foi significativa, utilizou-se a média entre os 

sintomas dos grupos B e C (Yoshitake, 1971).  

Daí, resultaram os seguintes achados para uma parcela dos trabalhadores (somente 

resultados significativos): 

Antes do trabalho: FSF = 2,482 + 0,019 x XA + 0,133 x XBC; 

Depois do trabalho: FSF = 5,148 – 0,002 x XA + 0,070 x XBC; 

Em que FSF é a frequência do sentimento de fadiga, em sintomas por caso 

(calculada como a razão entre o número total de sintomas e o tamanho da amostra, em uma 

escala 0 – 30); XA a frequência (em %) dos sintomas A; XBC a média das frequências (%) 

dos sintomas B e C; e x minúsculo significa uma multiplicação. 

Desse resultado, observa-se que os sintomas XBC são mais importantes do que XA 

para o sentimento de fadiga. Além disso, o sinal negativo de XA pode indicar que este 

deveria ser zero e, portanto, negligenciado na segunda equação. Os valores dos 

coeficientes lineares (interceptos) corresponderam aproximadamente às médias observadas 

do sentimento de fadiga, antes e após o trabalho, entre indivíduos que não reportaram 

quaisquer sintomas (Yoshitake, 1971). De forma geral, quanto maior o número de 

sintomas, maior o sentimento de fadiga. 

Nesse primeiro estudo (Yoshitake, 1971), cada sintoma foi avaliado em uma escala 

Likert, em relação à existência ou não de um sintoma, e não somente com respostas “sim” 

ou “não”, como foi comum nos estudos posteriores. O valor médio e o desvio-padrão da 

escala, com base na frequência de sintomas (média de A, B e C) correspondendo a cada 

ponto (1 a 9), foi aqui calculado em 5 ± 2. Assim, deste estudo é possível sugerir um ponto 

de corte de uma escala Likert aproximadamente na mediana, a partir da qual poderia se 

afirmar que “sim” o sintoma está presente.  

Utilizando-se o total de respostas acima da mediana para caracterizar a presença de 

um sintoma, nesse grupo de 170 trabalhadores em escritório (Yoshitake, 1971), calculou-se 

a frequência do sentimento de fadiga e o desvio padrão diretamente a partir da soma das 

frequências médias dos sintomas, obtendo-se FSF de 3,61 ± 0,88.  

Uma subsequente abrangente pesquisa de campo acerca dos sintomas subjetivos da 

fadiga no trabalho foi realizada com 17.789 trabalhadores em 250 ocasiões (Yoshitake, 

1978). As atividades laborais incluíram tanto trabalho físico (em diversas indústrias) como 
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mental (pilotos, maquinistas, motoristas, operadores em fábricas, em escritórios, 

pesquisadores), em diferentes turnos (diurnos, noturnos e em escalas). 

Essa pesquisa confirmou os três fatores da escala de sentimento de fadiga, sendo 

que os grupos de sintomas de fadiga foram renomeados (Yoshitake, 1978): A (sonolência e 

embotamento), B (falta de capacidade de concentração), e C (projeção do desconforto 

físico). Ademais, na pesquisa foram observados três padrões de sintomas com base na 

frequência de respostas “sim” nos três fatores: o fator I dominante, quando A foi o maior e 

B o menor (A > C > B); o fator II dominante, quando A foi o maior e C o menor (A > B > 

C); e o fator III dominante, quando C foi o maior e B o menor (C > A > B). Nenhum outro 

padrão foi observado naquele estudo (Yoshitake, 1978).  

Dividindo as 250 amostras obtidas em diferentes ocasiões em 12 grupos, em função 

do percentual de respostas “sim” (frequência de sintomas), observou-se que o tipo 

dominante I foi predominante (66,80% das ocasiões) e ocorreu distribuído por todos os 12 

grupos. O dominante II (14,40%) foi mais frequente nos grupos com maiores valores de 

respostas positivas, ou seja, com maior número de sintomas. O dominante III (18,80%) 

esteve associado com os grupos que reportaram os menores números de sintomas.  

Então, o tipo dominante I parece não estar relacionado a tipos de trabalho 

específicos. O tipo dominante II foi encontrado principalmente nos trabalhadores com 

esforço mental, enquanto que o tipo dominante III ocorreu mais entre os trabalhadores que 

necessitam fazer esforço físico. Uma observação adicional nesse estudo sugeriu uma 

tendência nos trabalhadores noturnos a apresentarem sintomas do tipo dominante II, que 

podem se traduzir em um cansaço excessivo acompanhado da fadiga mental (Yoshitake, 

1978).  

A frequência média (FSF) e o desvio-padrão (DP) do sentimento de fadiga, depois 

do trabalho, foi calculada em 5,29 ± 0,98, com base na média ponderada das faixas de 

frequência de sintomas observada nas 250 ocasiões, divididas nos 12 grupos mencionados 

anteriormente (Yoshitake, 1978). 

A escala de sentimento de fadiga com três fatores teve sua estrutura interna 

validada por meio de uma análise fatorial confirmatória (Saito, 1982) em um estudo com 

ferroviários. Eles foram avaliados antes e após o turno de trabalho, em diferentes 

programações, com três fatores: ativação enfraquecida, motivação enfraquecida, e projeção 

física da fadiga (Saito, 1982). Observa-se que os sintomas de B estão relacionados também 

à motivação. O estudo conclui que em trabalhos que requerem vigilância, a escala de 

sentimento de fadiga é uma medida válida da natureza e do nível da fadiga subjetiva 
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causada pelo trabalho. Apesar de sua relevância, só foi possível recuperar o resumo 

publicado em língua inglesa e, por isso, o mesmo não foi incluído na síntese quantitativa. 

A escala de sentimento de fadiga foi aplicada também em outros estudos 

(Barrientos-Gutierrez, Martinez-Alcantara, & Mendez-Ramirez, 2004; Chang, Sun, 

Chuang, & Hsu, 2009; Chen, Chen, Yeh, Huang, & Mao, 2003; Murata, Araki, Kawakami, 

Saito, & Hino, 1991; Sato, Kanda, Anan, & Watanuki, 2002), resumidos na tabela 4 a 

seguir. 

Com base na avaliação das razões de prevalência dos sintomas entre ocupações em 

distintos trabalhos na construção civil, as diferenças de oito dos 30 sintomas foram 

estatisticamente significativas (Chang et al., 2009). Mais da metade dos sintomas (17) pode 

ser utilizada como fator discriminador entre os tipos dominantes. A classificação como 

fadiga fisicamente demandante do tipo dominante III foi predominante (61%), seguida da 

fadiga geral para o tipo dominante I (39%). Não houve trabalhador classificado com fadiga 

mentalmente demandante no tipo dominante II. Os resultados sugerem ainda que a fadiga 

de trabalhadores varia com as tarefas desempenhadas, nas diferentes ocupações.  

Para uma validação do construto convergente/discriminante (D. T. Campbell & 

Fiske, 1959; Pasquali, 2007) da escala de sentimento de fadiga, a partir de diferenças entre 

grupos, trabalhadores em diferentes tarefas foram pesquisados (Barrientos-Gutierrez et al., 

2004), empregando uma versão norte-americana expandida do modelo demanda-controle-

apoio social (Johnson & Hall, 1988; Karasek, 1979; Karasek et al., 1998; Theorell & 

Karasek, 1996), como uma rede nomológica.  

Os trabalhadores foram divididos em nove grupos de acordo com o nível obtido na 

matriz demanda-controle. A demanda foi dividida em três níveis: baixa (0 – 3), média (4 – 

7), e alta (8 ou mais) e o nível de controle em outros três níveis similares: baixo (0 – 1), 

médio (2 – 3), e alto (4 – 5). A tabela 3 apresenta as médias da escala de sentimento de 

fadiga para cada grupo. 

 
  Demanda 

  Baixa Média Alta 

C
on

tro
le

 Baixo 2,59 5,04 6,88 

Médio 3,17 4,96 6,07 

Alto 2,55 3,45 5,31 

Tabela 3 - Médias do sentimento de fadiga por grupo 
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Observa-se uma tendência de um nível de fadiga aumentando à medida que a 

demanda aumenta e o controle diminui. Essa tendência linear se observa com o incremento 

da demanda, para cada nível de controle. Contudo, não se mantém para a diminuição do 

controle, para cada nível de demanda, quando a demanda é baixa. As diferenças de 

pontuação na escala de sentimento de fadiga entre os grupos foram significativas com base 

na análise de covariâncias, tanto para o modelo global como subdividido por sexos 

(Barrientos-Gutierrez et al., 2004).  

A fidedignidade foi avaliada pelo coeficiente alfa (Hutz, Bandeira, & Trentini, 

2015), que foi de 0,8906 para o conjunto da escala (Barrientos-Gutierrez et al., 2004). Os 

níveis de fidedignidade para cada dimensão foram: sonolência e embotamento (0,8214); 

dificuldade de concentração (0,7356) e projeção do mal-estar físico (0,7201). 

Finalmente, foi estimado um ponto de corte para classificar os trabalhadores entre 

fatigados e não fatigados, com base na análise de regressão entre a demanda no trabalho e 

a fadiga (Barrientos-Gutierrez et al., 2004), sugerindo que a partir de uma frequência do 

sentimento de fadiga FSF de 7 (23,33% do total dos 30 sintomas), poder-se-ia classificar 

os indivíduos como fatigados. Como o estudo não relatou a distribuição dos trabalhadores 

entre os nove grupos da escala de demanda-controle, supôs-se uma distribuição igualitária 

para estimar a frequência do sentimento de fadiga. 

Os resultados quantitativos de todos os estudos aqui citados podem ser sumarizados 

na tabela 4 e na figura 11 a seguir. 
Artigo n Idade 

(Med) 

Masc. 

(%) 

FSF 

Med DP Min Max 

(Yoshitake, 1971) 170 - - 3,61 0,88 2,77 6,68 

(Yoshitake, 1978) 17.789 - - 5,29 0,98 0,75 17,25 

(Murata et al., 1991) 24 22 0 3,6 2,4 0,0 16,0 

(Sato et al., 2002) 9 65 0 1,38 0,89 - - 

(Chen et al., 2003) 55 38 100 5,16 2,63 3,59 6,42 

(Chang et al., 2009) 302 44 100 1,34 1,52 0,71 2,40 

(Barrientos-Gutierrez et al., 2004) 1.371 33 66 4,45 1,56 2,55 6,88 

Tabela 4 – Frequências do sentimento de fadiga nos estudos 
No gráfico boxplot da figura 11, o eixo das abscissas indica cada um dos estudos e 

o eixo das ordenadas os valores da frequência do sentimento de fadiga. O gráfico de 

boxplot representa os valores mínimo e máximo, respectivamente nos extremos inferior e 

superior em cada coluna, bem como o valor médio e +/- 1 desvio-padrão na caixa. 
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Figura 11 – Boxplot da frequência do sentimento de fadiga 

4.2.5. Discussão 

Neste trabalho, o sentimento de fadiga foi analisado e discutido a partir da 

perspectiva da psicologia sistêmica, aplicando-se um modelo sistêmico (Celestino & 

Bucher-Maluschke, 2017) para melhor entendimento do relacionamento dos conceitos 

envolvidos. Esta revisão integrativa permitiu reorganizar o conhecimento acerca da medida 

da fadiga com base na escala de sentimento de fadiga entre trabalhadores sujeitos ao 

trabalho em turnos, incluindo como essas medidas são validadas. 

A escala de sentimento de fadiga foi desenvolvida com base na Teoria Clássica de 

Testes (TCT), a qual considera o resultado total obtido em um teste, considerando que os 

erros aleatórios da medida são independentes e que a precisão do resultado aumenta com o 

número de observações (Sartes & Formigoni, 2013).  

Na TCT, os itens de uma escala são avaliados com base em dificuldade e 

discriminação. A dificuldade é função da proporção de respostas em cada categoria de 

escolha ou da média das respostas de todos os indivíduos. A discriminação visa diferenciar 

a população com base na pontuação no teste, por exemplo, com base na mediana e em 

quartis (Sartes & Formigoni, 2013).  

Em relação à dificuldade, na avaliação de uma escala como a de sentimento de 

fadiga, é preciso considerar o funcionamento diferencial dos itens (differential item 

functioning – DIF), que ocorre quando um item apresenta propriedades estatísticas 

distintas na aplicação em grupos comparados (Fidalgo & Scalon, 2012).   

O DIF é distinto do impacto, que é a diferença entre os grupos no desempenho em 

um item causada por uma diferença real na variável medida pelo teste. O DIF pode ocorrer 

se a unidimensionalidade do teste for violada, por exemplo, pela mediação de variáveis 
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espúrias, que não se pretendem medir, mas estão sendo medidas e afetam os resultados do 

teste (Fidalgo & Scalon, 2012). Os resultados desta revisão integrativa não sugerem a 

ocorrência de DIF na escala de sentimento de fadiga. 

Por outro lado, a discriminação de um indivíduo da população com base no escore 

agregado da escala de sentimento de fadiga não depende somente da utilização de 

indicadores válidos, mas também da avaliação estatística do modelo de mensuração. 

Evidências sugerem que a utilização do escore da TCT pode resultar em viés, 

superestimando ou subestimando o valor real (Hauck Filho, Machado, & Damásio, 2014).  

De forma geral, recomenda-se a discriminação por meio de um ponto de corte, não 

derivado diretamente do escore agregado da TCT, especialmente em escalas 

unidimensionais com indicadores medidos com até cinco categorias (Hauck Filho et al., 

2014).   

Neste trabalho, para a síntese quantitativa do sentimento de fadiga, primeiro foi 

necessário dicotimizar a escala Likert, com base na mediana, a partir da qual se pode 

afirmar que “sim” um sintoma estava presente. Apesar de diversas críticas à dicotimização 

de escalas contínuas, em função da possível diminuição do poder explicativo da medida 

(Fedorov, Mannino, & Zhang, 2009; MacCallum, Zhang, Preacher, & Rucker, 2002), esta 

prática é comum nas ciências sociais.  

Os benefícios da dicotomização incluem a diminuição da sensibilidade decorrente 

do inter-relacionamento dos construtos associados e de potenciais efeitos não-lineares 

(Farrington & Loeber, 2000). No entanto, recomenda-se especial atenção ao erro Tipo I 

(falso positivo) no emprego da dicotimização (Rucker, McShane, & Preacher, 2015), que 

os resultados desta revisão não sugerem ter ocorrido. 

Com escalas unidimensionais compostas por múltiplos indicadores, como a escala 

de sentimento de fadiga, diferentes técnicas estatísticas podem ser aplicadas para 

determinar um ponto de corte para discriminação da população. No entanto, estas 

produzem desempenho variável, em função da dificuldade dos itens e da presença de 

medidas de itens com distribuições não-normais, com grandes distorções de curtose e 

assimetria (Hauck Filho et al., 2014).  

Assim, um ponto de corte (cut-off) foi identificado por meio da regressão linear em 

relação à rede nomológica, para a frequência do sentimento de fadiga FSF de 7 (23,33% do 

total dos 30 sintomas), a partir da qual se pode classificar os indivíduos como fatigados 

(Barrientos-Gutierrez et al., 2004). Tais valores são usualmente estabelecidos para as 
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escalas psicométricas, de forma que este resultado veio preencher uma lacuna anterior da 

literatura. 

Além da reorganização do conhecimento sobre a mensuração do sentimento de 

fadiga, este trabalho também se propõe a discutir a validade de uma medida psicométrica 

da fadiga. 

A psicometria moderna fundamenta-se em uma teoria da medida em ciências 

sociais, ancoradas em parâmetros de validade e precisão dos testes (Pasquali, 2009). No 

entanto, uma recente tendência para basear a validade convergente/discriminante em um 

modelo de rede nomológica vem dificultando a significação da validade no contexto das 

medidas em ciências psicossociais (Pasquali, 2007). Alguns autores consideram 

improvável alcançar um consenso sobre o significado de validade, sugerindo simplesmente 

abandoná-lo e focar na qualidade do instrumento, que deve ser julgada em termos dos 

objetivos da medida, para a tomada de decisão e uma política mais abrangente (Newton & 

Shaw, 2013). 

O conceito de validade tem sido utilizado para endereçar duas questões: 1) uma 

interpretação ou um significado específico dos escores do teste; e 2) uma aplicação 

específica ou uso pretendido do teste. Uma possível teoria sobre validade tem avançado 

significativamente, mas continua sendo um conceito em evolução.  Obviamente, a validade 

não é apenas uma alta correlação, mas deve avaliar e confirmar as inferências a partir dos 

escores do teste. Por outro lado, a confirmação do uso pretendido do teste pode ser 

considerada a sua justificativa (Cizek, 2012). 

Assim, em uma teoria unificada, a validade é tudo sobre o construto, ou seja, o 

significado dos escores. O que é validado são as inferências, interpretações, ações, ou 

decisões que são baseadas nos escores do teste. Pode-se estabelecer, portanto, que a 

validade é uma medida do quanto às inferências são apropriadas, têm significado e são 

úteis, dado um indivíduo ou uma amostra com a qual está se lidando, e o contexto em que 

se está trabalhando (Hubley & Zumbo, 2011). 

Validação é a apresentação de evidência empírica e de um argumento convincente 

para reforçar a inferência pretendida e, ao mesmo tempo, mostrar que inferências 

alternativas não são mais viáveis. Em particular, em que medida a sub-representação do 

construto e a variância irrelevante ao construto constituem problemas (Hubley & Zumbo, 

2011)? A validação de uma interpretação, ou de um uso dos escores de um teste, pode ser 

entendida como uma avaliação das conclusões baseadas nos escores, ou seja, da coerência 



66 
 

 

e completude destas bem como da plausibilidade de suas inferências e premissas (Kane, 

2013). 

Em particular, aqui se deseja avaliar a validade de construto (Hutz et al., 2015), 

para qual usualmente se emprega a análise fatorial e a análise da consistência interna, esta 

última por meio da fidedignidade. Diversas limitações psicométricas têm sido reportadas 

no processo de validação de escalas como a de sentimento de fadiga. Mesmo assim, uma 

regra de ouro para uma demonstração mais robusta da validade e/ou fidedignidade do 

construto medido não existe (Morgado, Meireles, Neves, Amaral, & Ferreira, 2017).  

No entanto, reconhece-se que a inclusão de indicadores inadequados, que sejam 

itens ambíguos ou de difícil entendimento, afeta a validade da escala. E também, que a 

validade do conteúdo demanda tempo e recursos, que nem sempre estão disponíveis na 

pesquisa. Por último, apesar da vantagem de requerer menos tempo dos respondentes, as 

escalas muito curtas devem ser evitadas, pois podem ter sua fidedignidade comprometida  

(Morgado et al., 2017) 

Estudos anteriores demonstraram como a validade do conteúdo de uma escala, em 

uma adaptação cultural para outra língua, pode ser inferida a partir da análise da 

consistência interna e da fidedignidade do instrumento (Boada-Grau, Merino-Tejedor, Gil-

Ripoll, Segarra-Perez, & Vigil-Colet, 2014; Gouveia et al., 2015; Hutz et al., 2015). A 

validação de uma escala com base na medida de sua fidedignidade (Hutz et al., 2015) é 

uma técnica amplamente empregada.  

Para a análise de fidedignidade é recomendável que as hipóteses de 

unidimensionalidade e de tau-equivalência (modelo de mensuração com cargas fatoriais 

similares) sejam verificadas antes da aplicação do coeficiente alfa (Cho & Kim, 2015). 

Ressalva-se que unidimensionalidade não significa necessariamente uma escala com 

um único indicador. Mesmo considerando a existência e o emprego usual de escalas 

validadas com um único item para mensuração da fadiga subjetiva no trabalho (Ferguson, 

Smith, Browne, & Rockloff, 2016; Haire et al., 2012; Powell, Spencer, & Petrie, 2014; 

Smith, Browne, Armstrong, & Ferguson, 2016; Van Hooff, Geurts, Kompier, & Taris, 

2007), atualmente é bem aceito que uma definição da fadiga não deve ser reduzida a uma 

única dimensão.  

Em todo caso, a avaliação da validade de construto de um instrumento requer uma 

definição operacional do fenômeno a ser mensurado como referência (Frone & Tidwell, 

2015; Sagherian & Brown, 2016). Então, adota-se uma definição operacional para o 

sentimento de fadiga como uma emoção associada a um estado psicofisiológico de fadiga, 
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resultante de um processo sistêmico do uso de maior esforço físico e/ou mental para 

manter objetivos da tarefa e proteger o desempenho (Hockey, 2013).  

Em relação às sínteses qualitativa e quantitativa, destacam-se os seguintes achados. 

Por meio de uma triangulação, com base na ferramenta NVIVO, a análise de conteúdo foi 

o método utilizado para agrupar os achados dos estudos incluídos. A viabilidade de se 

integrar estudos depende das características metodológicas, e esses podem não ser 

comparáveis do ponto de vista quantitativo. No entanto, a síntese qualitativa proposta (a 

partir da análise dos 20 conceitos-chave, individualmente e em conjunto) permitiu extrair 

as principais temáticas e propor um meta-modelo sistêmico explicativo do fenômeno do 

sentimento de fadiga para entendimento da direção dos resultados. 

Em relação à síntese quantitativa, os resultados evidenciaram a validade 

psicométrica da escala, indicando frequências médias do sentimento de fadiga no trabalho 

em diferentes estudos.  

Por fim, é necessário ponderar sobre as potenciais limitações e o viés deste estudo. 

A busca restringiu-se a duas bases de dados, contidas na Web of Science, com foco na 

medida e na validação psicométrica da escala de sentimento de fadiga. Como o tema é 

inerentemente interdisciplinar, estudos potencialmente relevantes podem não ter sido 

incluídos na amostra avaliada.  

Não existe conflito de interesse potencial em relação à pesquisa e aos achados. 

4.2.6. Considerações Finais 

Este estudo apresenta uma revisão integrativa para reorganizar o conhecimento 

acerca da medida do sentimento de fadiga no trabalho, confirmando que, em trabalhos que 

requerem vigilância, a escala de sentimento de fadiga é uma medida válida da natureza e 

do nível da fadiga subjetiva causada pelo trabalho. 

A interpretação geral dos resultados sugere que a frequência média do sentimento 

de fadiga está aquém de um ponto de corte que definiria os trabalhadores como fatigados. 

Por outro lado, o modelo sistêmico evidenciou que não se pode reduzir as causas da fadiga 

às psicofisiológicas, sendo necessário considerar a mediação do contexto e das estratégias 

para lidar com uma estrutura manifesta do fenômeno. 

A possibilidade de construir e propor um meta-modelo sistêmico a partir dos 

achados facilita possíveis iniciativas para sua replicação, estabelecendo uma referência 

para comparações futuras. Além disso, esse meta-modelo pode servir a objetivos futuros 

para analisar o fenômeno da fadiga no trabalho. 
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4.2.7. Síntese Gráfica da busca na base Web of Science 
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Do segundo artigo, extrai-se uma reorganização inovadora, em termos qualitativos 

e quantitativos, do conhecimento sobre a medida da fadiga com a escala de sentimento de 

fadiga. Assim, são estabelecidos benchmarks para atingir os objetivos do terceiro e último 

artigo. 

Finalmente, neste terceiro artigo demonstra-se a validade da escala de sentimento 

de fadiga nesse contexto, a partir da perspectiva da psicologia sistêmica, e descreve-se a 

prevalência de fadiga no trabalho entre pilotos da aviação civil brasileira. 
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4.3. ARTIGO 3: PREVALÊNCIA DE FADIGA ENTRE PILOTOS: UMA 

VALIDAÇÃO DA ESCALA DE SENTIMENTO DE FADIGA 

 

4.3.1. Resumo 

Resumo:  
Introdução: O objetivo deste trabalho foi investigar as evidências de validade da escala de 
sentimento de fadiga e descrever a prevalência de fadiga no trabalho entre pilotos da 
aviação regular.  
Método: Foi realizado um estudo observacional transversal em uma amostra de 1.066 
pilotos.  
Resultados: Os resultados evidenciaram a adaptação cultural à língua portuguesa e a 
validade psicométrica da escala, sugerindo uma prevalência da fadiga no trabalho de 
59,4% (feminino) e 64,1% (masculino).  
Conclusões: A prevalência de fadiga no trabalho entre os pilotos investigados foi elevada, 
indicando a necessidade de ações preventivas na organização do trabalho que minimizem 
ou impeçam o seu aparecimento. Finalmente, a perspectiva sistêmica sugere que não se 
pode reduzir as causas da fadiga, sendo necessário considerar a mediação do contexto e o 
inter-relacionamento dos sintomas associados.  
Palavras-chave: Sentimento de fadiga; trabalho em turnos; validade psicométrica; 
abordagem sistêmica; modelo de equações estruturais. 
 
Abstract:  
Background: The objective of this work was to investigate evidences of validity of the 
feeling of fatigue scale and to describe the prevalence of fatigue at work among airline 
pilots.  
Method: For this an observational cross sectional study was performed, with a sample of 
1,066 pilots.  
Results: Results evidenced the cultural adaptation to Portuguese and the scale 
psychometric validity, suggesting a prevalence of fatigue at work of 59.4% (female) e 
64.1% (male).  
Conclusions: The prevalence of fatigue at work among pilots investigated was high, 
indicating the need for preventive actions in work organization to minimize or preclude its 
appearance. Finally, systemic perspective suggests that fatigue causes cannot be reduced, 
being necessary to consider the context mediation and the interrelations among associated 
symptoms.  
Keywords: Feeling of fatigue; shift work; psychometric validity; systemic approach; 
structural equations modeling. 

 

4.3.2. Introdução 

Apesar da exposição ao trabalho em turnos estar associada a consequências 

negativas à saúde, as evidências ainda não são claras, mas sugerem que o trabalho em 

turnos aumente o risco de fadiga e o absenteísmo (Merkus, Holte, Huysmans, van 

Mechelen, & van der Beek, 2015; van Drongelen, Boot, Hlobil, van der Beek, & Smid, 

2017). 
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As pesquisas com trabalhos em turnos têm evidenciado a existência de uma relação 

diferente entre a exposição às horas irregulares de trabalho e o resultante absenteísmo para 

diferentes populações de trabalhadores. Com a análise de registros de 8.228 pilotos, um 

estudo não encontrou uma relação estatisticamente significativa entre tipos de voos e 

afastamento do trabalho por motivo de saúde (van Drongelen et al., 2015). Outro estudo 

mais recente concluiu que a relação entre sono e dor muscoesquelética varia, não somente 

com as horas de trabalho, mas também pelo tipo de ocupação (C. R. C. Moreno, Lowden, 

Vasconcelos, & Marqueze, 2016), com uma menor prevalência entre pilotos. 

Um modelo abrangente acerca da interação entre turnos de trabalho fora do padrão 

e a saúde foi desenvolvido (Merkus et al., 2015). Para os autores, são fora do padrão os 

turnos que diferem das usuais 40 horas de trabalho semanais (8 horas diárias, de segunda a 

sexta-feira). O modelo fornece um panorama útil de diversos fatores de risco e caminhos 

associados à saúde, os quais devem ser considerados na presença de turnos de trabalho fora 

do padrão. Quando os processos fisiológicos resultantes do trabalho em turnos não são 

contrabalançados, estes podem resultar em efeitos na saúde, tais como a fadiga (Merkus et 

al., 2015). 

Um percentual considerável de pilotos reportam regularmente a fadiga (van 

Drongelen, van der Beek, Hlobil, Smid, & Boot, 2013). Isso é causado parcialmente pelas 

longas e irregulares jornadas de trabalho, bem como pelo cruzamento de fusos horários. Já 

foi demonstrado que a fadiga crônica pode levar a problemas de saúde, prejudicar o 

desempenho durante o trabalho e comprometer o equilíbrio entre a vida laboral e privada 

(van Drongelen et al., 2013).  

Na aviação, estratégias para o gerenciamento da fadiga têm sido desenvolvidas para 

minimizar os efeitos na saúde dos trabalhos em turnos irregulares. A educação continuada 

dos pilotos sobre os potenciais efeitos é um dos componentes importantes dessas 

estratégias, porém sua eficácia e o formato ideal para transferir o conhecimento relevante 

ainda permanecem um tema em aberto (van Drongelen, Boot, Hlobil, Smid, & van der 

Beek, 2016). 

Atualmente, é bem aceito que a fadiga não deve ser reduzida a uma única 

dimensão, pois possui aspectos multidimensionais, dinamicamente interdependentes, mas 

não totalmente correlacionados. Esses aspectos compõem uma descrição de como a fadiga 

é expressa em estados psicofisiológicos e no desempenho e devem ser considerados a 

partir de uma perspectiva sistêmica (Phillips, 2015). 
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Por outro lado, apesar da pesquisa sobre os efeitos do trabalho em turnos focar os 

efeitos na saúde fisiológica, psicossocial e no sono, poucos trabalhos têm avaliado as 

experiências pessoais dos trabalhadores em turnos (Matheson et al., 2014). Em particular, 

o fenômeno do sentimento de fadiga no trabalho precisa ser mensurado.  

Assim, adota-se uma definição operacional para o sentimento de fadiga como uma 

emoção associada a um estado psicofisiológico de fadiga, resultante de um processo 

sistêmico do uso de maior esforço físico e/ou mental para manter objetivos da tarefa e 

proteger o desempenho durante períodos de maior carga de trabalho. O sentimento de 

fadiga possui propriedades semelhantes a uma emoção de fundo generalizada, 

incorporando características de outras emoções básicas (Hockey, 2013).  

Aqui, o sentimento de fadiga é considerado do ponto de vista da psicologia social e 

dos relacionamentos interpessoais. Em particular, o sentimento de fadiga é analisado e 

discutido a partir da perspectiva da psicologia sistêmica, que auxilia não somente a reduzir 

a tensão dentro de um grupo, mas propicia uma melhoria do funcionamento psicológico de 

seus membros, a partir do reconhecimento dos papéis na família e no ambiente 

organizacional (Zimbardo et al., 2012). 

Este trabalho foca na escala de sentimento de fadiga (Yoshitake, 1971), 

desenvolvida pelo Comitê de Pesquisa em Fadiga Industrial, da Associação de Saúde 

Industrial do Japão, em 1967. Essa escala teve seu conteúdo validado em uma ampla 

amostra de trabalhadores (Yoshitake, 1978). Teve ainda sua estrutura interna validada por 

meio da análise fatorial confirmatória (Saito, 1982). Seu conteúdo foi adaptado e validado 

na américa latina (Almirall & Seyes, 1982) entre trabalhadores de diversos setores.  

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi investigar as evidências de 

validade da escala de sentimento de fadiga nesse contexto e descrever a prevalência de 

fadiga no trabalho entre pilotos da aviação civil brasileira. 

Em particular, pretende-se contribuir em duas lacunas da literatura: 1) a 

necessidade de se demonstrar a validade da escala de sentimento de fadiga para identificar 

(screening) da fadiga entre pilotos; e 2) a necessidade de se conhecer a prevalência de 

fadiga no trabalho entre pilotos da aviação civil brasileira. 

4.3.3. Métodos 

4.3.3.1. Instrumento 

A escala de sentimento de fadiga (Yoshitake, 1971) consiste em um checklist com 

30 itens, os quais exploram a presença de sintomas classificados em três grupos de 
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sintomas de fadiga: A (sonolência e embotamento), B (falta de capacidade de 

concentração), e C (projeção do desconforto físico) (Yoshitake, 1978). 

4.3.3.2.Tipo de estudo 

Estudo do tipo observacional transversal, realizado com dados da pesquisa “Fadiga 

crônica, condições de trabalho e saúde de pilotos brasileiros” (Marqueze, Diniz, & Nicola, 

2014). 

4.3.3.3. População e amostra 

A população alvo desse estudo foi composta por 2.350 pilotos da aviação regular. 

Destes, um total de 1.234 responderam a um questionário, totalizando 52,5% da população 

de estudo. Inicialmente o tamanho da amostra foi calculado visando atender aos objetivos 

da pesquisa “Fadiga crônica, condições de trabalho e saúde de pilotos brasileiros” 

(Marqueze et al., 2014).  

A descrição desta amostra já foi apresentada em trabalhos anteriores (Celestino, 

Marqueze, & Bucher-Malushcke, 2015; Marqueze, Nicola, Diniz, & Fischer, 2017; 

Palmeira & Marqueze, 2016), e é aqui sumarizada. De acordo com os critérios de inclusão 

e exclusão, restaram 1.066 pilotos para a amostra do presente estudo, sendo um número 

expressivo da população de pilotos no Brasil (poder amostral superior a 95%, com 

significância também de 95%, p = 0,05). 

Neste estudo, a amostra foi constituída de 97,0% de pilotos do sexo masculino. A 

idade média e o desvio padrão (DP) foram de 39,0 ± 9,8. O estado conjugal foi declarado 

com companheiro(a) por 84,1%, sendo que 38,4% declararam ter filhos com 12 anos ou 

menos de idade.  

Ao serem perguntados sobre quantas pessoas contribuíam para a renda familiar, o 

número de valores faltantes aumentou com menos 68 respostas. Em consequência disto, 

esta variável não foi utilizadas nas análises de variâncias. Dos dados remanescentes, 47,5% 

declararam arcar sozinhos, enquanto 46,4% dividem com um companheiro(a) e 6,1% 

dividem com 3 ou mais pessoas.  

Em relação ao trabalho, 57,5% da amostra exerciam a função de comandantes e o 

restante de copilotos, trabalhando nas empresas aéreas brasileiras, sendo que 91,2% 

operam em rotas domésticas no mercado nacional e o restante no internacional. Observou-

se ainda que 53,7% declararam que não residem na mesma base (localidade) em que 

atuavam profissionalmente, sendo que 38,5% reportaram dificuldades de deslocamento da 

residência para a base (às vezes, frequentemente ou sempre). 



75 
 

 

Em relação à saúde, a partir do cálculo do índice de massa corporal (IMC) com 

estatura e peso auto-referidos, foi constatado que 51,1% estão com sobrepeso e 15,2% 

obesos. Além disso, 46,9% com pelo menos uma lesão ou doença, na opinião do 

entrevistado ou com diagnóstico médico, sendo que 65,9% declararam ter tido pelo menos 

um problema musculoesquelético nos últimos 12 meses. 

4.3.3.4.Critérios de inclusão 

Pilotos que estavam trabalhando no momento da pesquisa, de ambos os sexos, 

associados da ABRAPAC (Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil), foram 

convidados a participar do estudo. 

4.3.3.5. Critérios de exclusão 

Foram excluídos do estudo os pilotos da aviação executiva, de carga e táxi aéreo. 

Foram ainda excluídos respondentes com dados faltantes (missing data) nas escalas de 

sentimento de fadiga e de demanda-controle-apoio social, a qual foi considerada na 

validação convergente/discriminante (D. T. Campbell & Fiske, 1959; Pasquali, 2007). No 

total foram excluídos 168 casos com dados faltantes (13,6 %). 

4.3.3.6. Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada online, no período de dezembro de 2013 a março de 

2014. Após a adequação do instrumento via um estudo piloto, realizado com a diretoria da 

ABRAPAC (comandantes ou copilotos da aviação regular brasileira), foram enviados 

convites para a participação no estudo. Para evitar a duplicidade de respostas, o envio dos 

emails foi individualizado. O tempo para o preenchimento do instrumento foi entre 40 e 60 

minutos. O instrumento de coleta de dados continha questões sobre os dados 

biodemográficos, trabalho, saúde, estilo de vida e sono, sendo descritas a seguir as 

variáveis utilizadas no presente estudo. 

4.3.3.7. Variáveis do estudo 

Além de variáveis biodemográficas (sexo, idade, estado conjugal, filhos, renda 

familiar, caracterização do trabalho e da situação de saúde), foram mensurados os 

indicadores da escala de sentimento de fadiga (Yoshitake, 1971) e da escala de demanda-

controle-apoio social (Johnson & Hall, 1988; Karasek, 1979; Theorell & Karasek, 1996), 

esta última já validada no Brasil (Alves, Braga, Faerstein, Lopes, & Junger, 2015; Alves, 

Chor, Faerstein, Lopes, & Werneck, 2004; Alves, Hökerberg, & Faerstein, 2013). 

4.3.3.8. Análises de dados 

Primeiramente, por meio da análise de variâncias e covariâncias, avaliou-se a 

significância estatística dos efeitos das variáveis biodemográficas, de caracterização do 
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trabalho e da saúde do trabalhador, na explicação da variância do escore de sentimento de 

fadiga. 

Somente para a validação quantitativa da escala de sentimento de fadiga, limitou-se 

aos respondentes do sexo masculino em função do tamanho da amostra e decidiu-se 

considerar como pontos extremos (outliers) os respondentes cujo escore de fadiga 

padronizado ultrapassasse três desvios padrões (Z < -3 ou > 3). Como o menor escore de 

fadiga padronizado foi igual a – 2, foram eliminados apenas seis participantes (0,6 %). 

Buscou-se, então, a evidência de validade de construto (Hutz et al., 2015), obtida 

por meio da análise fatorial confirmatória, para avaliar dimensionalidade, invariância da 

medida e fidedignidade do instrumento (Rios & Wells, 2014). Aplicando-se o método de 

equações estruturais, por meio do software Stata na versão 13 (StataCorp LP, 2013), 

realizaram-se diversas análises fatoriais confirmatórias, avaliando a estrutura interna da 

escala de sentimento de fadiga da amostra para o modelo trifatorial proposto na literatura 

(vide artigo 2 desta tese, ainda não publicado).  

Seguindo diretrizes da literatura (Graham, 2006; Raykov, 1997a, 1997b), avaliou-se 

progressivamente os modelos de mensuração congênere, tau-equivalente e paralelo, a fim 

de determinar um compromisso adequado entre consistência interna, fidedignidade e 

parcimônia. Entre os modelos avaliados, o modelo trifatorial tau-equivalente foi 

selecionado como aquele que melhor expressa a estrutura interna da escala de sentimento 

de fadiga.  

Para se obter uma avaliação da qualidade do modelo de mensuração, com base 

também em diretrizes da literatura (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008), decidiu-se pela 

verificação da estatística qui-quadrado, seus graus de liberdade e o valor “p”, da raiz 

quadrada média do erro de aproximação (RMSEA) e seu intervalo de confiança associado, 

da raiz quadrada média do resíduo padronizada (SRMR), do índice de ajuste comparativo 

(CFI), e de um índice de parcimônia como o critério de informação de Akaike (AIC). Estes 

índices foram selecionados em lugar de outros por terem se mostrado menos sensíveis ao 

tamanho da amostra, a uma especificação errônea do modelo, e a estimação de parâmetros. 

Na sequência, verificou-se a adaptação cultural da tradução do instrumento da 

língua inglesa para o português, comparando a tradução utilizada na pesquisa com duas 

outras traduções, realizadas independentemente por dois especialistas nas línguas.  

Depois, foi feita uma revisão das diretrizes em relação ao conteúdo e ao contexto 

do instrumento, com base na teoria de validação, e em um checklist para verificação (R. 

Moreno, Martinez, & Muniz, 2015). 
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Finalmente, foram reproduzidos os procedimentos de estudo anterior (Barrientos-

Gutierrez et al., 2004) para a validação convergente/discriminante baseada na rede 

nomológica da escala da demanda-controle-apoio social e para determinação da 

prevalência da fadiga. 

4.3.3.9.Aspectos éticos 

As questões éticas relacionadas à pesquisa com participação de seres humanos 

foram devidamente respeitadas por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para os participantes (Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde). A pesquisa 

apoiada pela ABRAPAC foi aprovada pelo Comitê de Ética do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Parecer n. 625.158/CET-IFSP). 

4.3.4. Resultados 

4.3.4.1. Análise de Variâncias da Amostra 

As análises de variância (ANOVA) foram determinadas a partir das respostas aos 

30 itens da escala de sentimento de fadiga em uma escala Likert de 1 a 5, convertidos em 

um escore de fadiga. A ANOVA foi realizada com o escore de fadiga, contudo, os 

resultados apresentados na tabela 5 a seguir reportam as médias da frequência do 

sentimento de fadiga (FSF). FSF é medida em sintomas por caso (razão entre o número 

total de sintomas e o tamanho da amostra, em uma escala 0 – 30). 

Observa-se que, para os pilotos do sexo feminino, nem o modelo completo nem as 

demais variáveis mostraram diferenças significativas para rejeitar a hipótese nula. Em 

relação aos pilotos do sexo masculino, o modelo mostrou significância estatística melhor 

do que 1% (p≤0,01), com diversas variáveis com significância de 5% (p≤0,05). Isso 

significa que se pode afirmar favoravelmente em relação ao modelo com 99% de 

confiança, e em relação àquelas variáveis com 95% de confiança. 

A tabela 5 apresenta detalhes da FSF para cada um dos sub-grupos. Em particular, 

destacam-se alguns aspectos relevantes em relação às variáveis com relevância estatística: 

idade; mercado (nacional / internacional); dificuldades de deslocamento da residência até a 

base de operações; IMC e doenças diagnosticadas.  

No caso da idade, o pico do sentimento de fadiga ocorreu para os pilotos entre 30 a 

39 anos, enquanto que o menor valor médio de FSF ocorreu para aqueles com 55 ou mais 

anos. Como era esperado, os pilotos em voos internacionais apresentaram uma maior FSF. 

Finalmente, a FSF apresenta uma tendência de aumento com o aumento das dificuldades 

de deslocamento, do IMC e das doenças diagnosticadas.   
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Análise de Variâncias Feminino Masculino 
Variáveis Categorias n FSF gl p n FSF gl p 
Modelo Completo  32 9,41 17 0,56 1034 9,48 19 0,00 
Idade    3 0,56   3 0,00 
 Até 29 anos 7 8,71   184 8,91   
 30 a 39 anos 14 9,86   393 10,46   
 40 a 54 anos 9 8,89   375 9,59   
 55 ou mais anos 2 9,90   82 5,52   
Estado conjugal    1 0,50   1 0,11 
 Companheiro 22 10,41   874 9,42   
 Sem companheiro 10 7,20   160 9,78   
Filhos menores    1 0,47   1 0,58 
 Não 29 8,93   628 9,18   
 Sim 3 14,00   406 9,93   
Função    1 0,26   1 0,24 
 Comandante 11 11,55   602 9,52   
 Copiloto 21 8,29   432 9,42   
Mercado    1 0,91   1 0,05 
 Internacional 1 6,00   93 10,71   
 Nacional 31 9,52   941 9,36   
Residência    1 0,75   1 0,09 
 Base 19 9,89   475 8,96   
 Fora da Base 13 8,69   559 9,92   
Dificuldade no deslocamento   3 0,48   4 0,00 
 Nunca ou quase 11 8,64   339 8,19   
 Raramente 13 9,62   293 8,75   
 Às vezes 6 12,17   286 10,73   
 Frequentemente 2 4,00   90 12,19   
 Sempre 0 -   26 11,27   
IMC    2 0,54   3 0,03 
 Peso normal 22 9,18   338 9,19   
 Sobrepeso 6 9,67   538 9,58   
 Obesidade I 4 10,25   144 10,08   
 Obesidade II 0 -   14 6,43   
Doenças diagnosticadas   4 0,57   4 0,00 
 Não 16 6,69   550 7,89   
 Pelo menos uma 4 15,50   194 10,02   
 Pelo menos 2 2 13,50   123 10,38   
 Pelo menos 3 6 9,33   85 12,56   
 4 ou mais 4 12,25   82 14,28   

Tabela 5 – Análise de variâncias do escore de fadiga  
(gl: graus de liberdade; p: nível estatístico de significância) 

4.3.4.2. Validação da estrutura interna do construto 

Com a análise do escore com base nas respostas aos 30 itens em uma escala Likert 

de 1 a 5, buscou-se a validação da escala de sentimento de fadiga, somente para os pilotos 
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do sexo masculino, em função do tamanho da amostra, com a exclusão dos pontos 

extremos (outliers). O modelo de mensuração trifatorial tau-equivalente do sentimento de 

fadiga validado é apresentado na figura 13 a seguir. 

 
Figura 13 – Modelo de mensuração trifatorial tau-equivalente do sentimento de fadiga 

Os três fatores da escala de sentimento de fadiga (FFA, FFB, FFC) são variáveis 

latentes, que apresentam correlações entre elas. Na figura 13, apresentam-se valores 

padronizados, de onde observa-se uma média zero e uma variância unitária nessas 

variáveis latentes. Observa-se ainda os valores das correlações entre as variáveis latentes, 

por exemplo, a correlação entre FFA e FFB é de 0,85. 

As variáveis latentes são causadoras da variação dos respectivos 10 indicadores 

associados a cada uma dessas (FFA01-FFA10; FFB11-FFB20; FFC21-FFC30). Para a 

leitura da figura 13, obtém-se o coeficiente angular (inclinação) de cada uma das equações 

estruturais da carga fatorial apresentada na aresta que liga uma variável latente a cada 

indicador. O coeficiente linear (intercepto) de cada equação é mostrado na parte inferior 

direita do retângulo de cada indicador. Finalmente, a variância única não explicada pelo 

modelo aparece adjacente aos círculos dos erros de cada uma das equações estruturais.  

Por exemplo, obtém-se FFA01 = 0,6 x FFA [0 ; 1] + 2,1 + ε01 [0 ; 0,8], que é a 

equação estrutural do indicador FFA01 (primeiro sintoma do instrumento), sendo que ‘x’ 
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minúsculo indica uma multiplicação e os valores entre chaves nesta equação indicam a 

média e o desvio padrão das variáveis aleatórias exógenas (independentes). Obseva-se que, 

com os valores padronizados, a soma da variância explicada (quadrado da carga fatorial) e 

da variância única não explicada é igual a um (na equação anterior: 0,36 + 0,64 = 1). 

Os resultados iniciais indicaram um ajuste pelo qual se poderia refutar a hipótese 

nula de que o modelo corresponde à matriz de covariâncias medida, com qualquer nível de 

significância, a partir da estatística qui-quadrado. Esta qualidade do ajuste foi semelhante 

tanto para a amostra completa (n=1028), como para um tamanho de amostra recomendado 

de no máximo 200 (Hair, Tathan, Anderson, & Black, 2005), visando reduzir a 

sensibilidade da estatística qui-quadrado. Ainda que essa estatística seja especialmente 

sensível à violação da hipótese de normalidade, o RMSEA e o SRMR deveriam ser 

próximos de zero, e o CFI próximo da unidade. O índice de parcimônia precisa ser 

avaliado comparativamente entre os modelos. 

Para se obter um nível de significância adequado, foram então considerados os 

índices de modificação, em função da potencial correlação entre os indicadores. Apesar 

dos índices de modificação deverem ser evitados de forma geral, estes se tornam 

importantes para representar efeitos conhecidos como a correlação entre os erros do 

processo de mensuração ou coleta de dados (Hair et al., 2005), que ocorre frequentemente 

nas medidas psicométricas como a escala de sentimento de fadiga.  

Assim, com os índices de modificação, obtém-se os resultados da Tabela 6. 
Sentimento de Fadiga – 
Trifatorial Tau-
equivalente 

Masculino 
(n = 1028) 

Masculino  
(n = 200) 

 Valor gl/CD (*) p Valor gl/CD (*) p 
Chi-quadrado 788,55 278 0,000 375,30 278 0,000 
RMSEA 0,042 - 1,000 0,042 - 0,897 
SRMR 0,080 0,988 - 0,083 0,994 - 
CFI 0,964 - - 0,966 - - 
AIC 65.130,63 - - 12.937,68 - - 
Coeficiente Alfa       
- Escala completa 0,929   0,930   
- Sintomas A 0,819   0,816 - - 
- Sintomas B 0,867 - - 0,867 - - 
- Sintomas C 0,837   0,846 - - 

Tabela 6 - Sentimento de fadiga – trifatorial – tau-equivalente – ind. modif. 
(*) gl: graus de liberdade; CD: coeficiente de determinação (R2 global) 

Apesar da estatística qui-quadrado continuar não significativa, os demais índices de 

qualidade (RMSEA, SRMR, CFI) agora apresentam resultados satisfatórios. Além disso, 
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entre todos os modelos aqui analisados, esses são os que apresentaram os melhores índices 

de parcimônia (AIC). Além disso, os valores dos coeficientes Alfa indicam a fidedignidade 

e a consistência interna do instrumento. Portanto, esses resultados confirmam a validação 

da estrutura interna. 

4.3.4.3. Validação cultural e do conteúdo 

Os resultados da análise linguística confirmam a adaptação cultural em português e 

são apresentados no item 4.3.8.  

Em relação ao conteúdo e ao contexto do instrumento, estes atendem às diretrizes 

para validação do conteúdo (R. Moreno et al., 2015). Como requerido, os significados dos 

indicadores são claros e de entendimento adequado no contexto de sua aplicação. No 

entanto, percebe-se que existe alguma dificuldade na delimitação de cada um dos 30 itens, 

com possíveis interseções de significados. 

4.3.4.4. Validação convergente/discriminante 

Por meio de análises de variâncias e covariâncias, somente para os pilotos do sexo 

masculino, foi testada a explicação da variância do escore de sentimento de fadiga, em 

uma validação convergente/ discriminante entre os grupos pertencentes à rede nomológica 

(demanda-controle-apoio social). Os resultados são mostrados na Tabela 7. 

Sentimento de Fadiga (FSF)  

Variáveis Categorias n (%) Apoio Social FSFmed p 
Apoio Social:  1.034   9,48 0,00 
 - Baixo Apoio 515 (49,8) 15,02 11,97  
 - Alto Apoio 519 (51,2) 19,77 7,01  
      
Demanda- Controle: 1.034   9,48 0,00 
 - Baixo Desgaste (AC/BD) 280 (27,1) 19,11 6,26  
 - Trabalho Ativo (AC/AD) 290 (28,1) 17,02 10,66  
 - Trabalho Passivo (BC/BD) 174 (16,8) 17,97 8,02  
 - Alto Desgaste (BC/AD) 290 (28,1) 15,80 12,28  

Tabela 7 - Análise de variância (ANOVA) do escore de fadiga (100% masculino) 
AC: Alto Controle; BC: Baixo Controle; AD: Alta Demanda; BD: Baixa Demanda 

Observou-se diferenças entre  grupos significativamente diferentes para os pilotos 

do sexo masculino (p≤0,01), tanto para apoio social como para demanda-controle. A 

ANOVA foi realizada com o escore de fadiga, contudo, a tabela 7 reporta a média da 

frequência do sentimento de fadiga (FSF).  

Assim como observado anteriormente na literatura (Barrientos-Gutierrez et al., 

2004), a partir das médias da FSF para cada grupo da rede nomológica, pode-se observar 

uma tendência geral de um nível de fadiga aumentando à medida que a demanda aumenta e 
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o controle diminui. Como no trabalho anterior que validou a escala, essa tendência linear 

se observa com o incremento da demanda para cada nível de controle. 

O modelo de demanda-controle-apoio social (Johnson & Hall, 1988; Karasek, 

1979; Theorell & Karasek, 1996) mensura quão demandante é o trabalho, qual o nível de 

controle que os trabalhadores têm para decidir sobre o que e quando fazer, e ainda qual o 

papel da mediação do apoio que os trabalhadores recebem de pares e superiores. Assim, o 

modelo permite dividir os pilotos em quatro quadrantes, dependendo se seu nível de 

demanda e controle está alto ou baixo.  

No primeiro quadrante de baixo desgaste, os trabalhadores têm alto poder de 

decisão em relação ao que e quando fazer (alto controle), associado a uma baixa demanda 

de trabalho. Este nível pode ter como efeitos colaterais a insatisfação e a desmotivação, os 

quais são ainda mais intensos no caso do terceiro quadrante de trabalho passivo (baixo 

controle). Na amostra de pilotos, a fadiga foi abaixo da média, contudo, ainda com uma 

FSF acima de 7. O apoio social foi alto nesses dois quadrantes. 

Já no segundo quadrante do trabalho ativo, a demanda é alta, mas os trabalhadores 

continuam tendo alto controle. O nível de fadiga é elevado, mas não tão elevado como no 

quarto quadrante, onde a controle é baixo, levando ao alto desgaste. Aqui a fadiga é alta 

para os dois quadrantes e o apoio social menor do que nos quadrantes anteriores.. 

4.3.4.5. Prevalência da Fadiga 

Com base em sugestão anterior da literatura (Barrientos-Gutierrez et al., 2004), 

relatada em uma revisão integrativa recente que reorganiza e sintetiza a mensuração do 

sentimento de fadiga no trabalho (vide artigo 02 desta tese, ainda não publicado), a escala 

Likert aplicada no questionário foi dicotomizada em uma escala binária, visando mensurar 

a taxa de prevalência dos sintomas. Assim, os valores 1 (nunca) e 2 (raramente) foram 

transformados em 0 (Não) e os valores 3 (às vezes), 4 (muitas vezes) e 5 (sempre) em 1 

(Sim), indicando a presença do sintoma.  

A frequência do sentimento de fadiga (FSF) foi obtida diretamente a partir da soma 

das frequências médias dos sintomas, resultando em FSFmed ± DP de 9,41 ± 6,39 

(feminino) e 9,48 ± 6,12 (masculino), sem diferença significativa entre os sexos (p=0,95), 

porém, ambos significativamente acima das médias de estudos anteriores (vide artigo 2 

desta tese, ainda não publicado). Os resultados são relatados na tabela 8 a seguir. O 

detalhamento dos indicadores é apresentado no item 4.3.8. 
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Sintomas 
A 

Fem. 
(%) 

Masc. 
(%) 

Sintomas B Fem. 
(%) 

Masc. 
(%) 

Sintomas C Fem. 
(%) 

Masc. 
(%) 

A01 15,6% 21,0% B11 50,0% 43,8% C21 37,5% 24,3% 
A02 65,6% 66,2% B12 25,0% 27,9% C22 18,8% 19,2% 
A03 62,5% 49,4% B13 25,0% 32,5% C23 62,5% 53,1% 
A04 25,0% 41,7% B14 28,1% 29,3% C24 6,3% 6,9% 
A05 21,9% 22,4% B15 50,0% 54,8% C25 18,8% 20,2% 
A06 43,8% 53,2% B16 25,0% 23,6% C26 15,6% 12,4% 
A07 25,0% 40,1% B17 37,5% 35,0% C27 3,1% 3,7% 
A08 68,8% 53,0% B18 59,4% 65,5% C28 21,9% 15,8% 

A09 (*) 15,6% 5,0% B19 25,0% 40,8% C29 3,1% 6,0% 
A10 59,4% 60,0% B20 9,4% 12,5% C30 15,6% 8,5% 

Tabela 8 - Taxa de prevalência dos sintomas subjetivos de fadiga (nFem=32; nMasc=1.034) 
( * diferença significativa entre sexos com p<=0,05) 

Diferentemente de estudo anterior (Yoshitake, 1978), observou-se muito mais do 

que três padrões de sintomas dominantes, com base na frequência de respostas “sim” aos 

três fatores da escala. Esses foram reagrupados em quatro novos padrões: A Dominante 

(A>B e A>C), B Dominante (B>A e B>C), C Dominante (C>B e C>A) e Sem Dominância 

(A=B≥C e A=C≥B e C=B≥A). A Tabela 9 apresenta as prevalências desses padrões 

observadas na amostra, sem diferença significativa entre os sexos (p>=0,10).  
Feminino A Dominante B Dominante C Dominante Sem Dom. Total 

n 12 6 2 12 32 
% 37,5% 18,8% 6,3% 37,5% 100,0% 

Fmed 10,92 11,34 6,50 7,42 9,41 
DP 6,92 6,89 3,54 5,84 6,39 

Masculino A Dominante B Dominante C Dominante Sem Dom. Total 

n 448 323 25 238 1.034 
% 43,4% 31,2% 2,4% 23,0% 100,0% 

Fmed 8,84 11,09 9,76 8,47 9,48 
DP 4,86 6,44 6,33 7,28 6,12 

Tabela 9 – Padrões de sintomas dominantes 

Em geral, o padrão A está associado a qualquer tipo de trabalho, enquanto que o 

padrão C está associado as trabalho braçal. Já o padrão B está associado ao trabalho 

mental, mas tem relação também com a motivação (Saito, 1982). 

Além disso, como também relatado em uma revisão integrativa (vide artigo 2 desta 

tese, ainda não publicado), decidiu-se adotar a sugestão de um ponto de corte do 

sentimento de fadiga FSF ≥ 7 para determinar se o trabalhador está ou não fatigado 

(Barrientos-Gutierrez et al., 2004).  

Para os pilotos acima do ponto de corte sugerido, ou seja, FSF >= 7, a frequência 

do sentimento de fadiga (FSFmed ± DP) foi de 13,47 ± 5,00 (feminino) e 12,93 ± 4,80 
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(masculino), sem diferença significativa entre os sexos (p=0,63), sugerindo assim 

prevalências de fadiga de 59,4% entre as mulheres e 64,1% entre os homens.  

4.3.5. Discussão 

Ao verificar-se a normalidade das distribuições das respostas aos itens do 

instrumento de sentimento de fadiga, foi possível rejeitar a hipótese nula de normalidade 

univariada e multivariada, com qualquer nível de significância. Além disso, os itens 

mostraram-se pouco amenos a diversas transformações. Foram verificadas transformações 

potenciais, logarítmicas e de Box Cox.  

Apesar da possibilidade de incorporar distribuições de Poisson, Binomial e/ou 

Bernouilli, com o modelo generalizado de equações estruturais, disponível com o comando 

gsem do Stata 13, as saídas não fornecem valores padronizados, e a pós-estimação ficaria 

bastante limitada em relação aos indicadores de qualidade disponíveis. Além disso, não 

seria possível determinar os índices de modificação para melhorar o ajuste do modelo. 

Ao final, constatou-se que as análises precisariam considerar que a distribuição do 

escore de fadiga viola a hipótese de normalidade, o que é aceitável para uma escala Likert. 

Em face da violação da normalidade observada, primeiro foi testado o método de mínimos 

quadrados ponderados, porém, os melhores resultados foram obtidos mesmo com o método 

de máxima verossimilhança, o qual foi adotado.  

Na construção de itens de múltipla escolha, com base nas propriedades de ajuste, 

precisão e diferenciação, um estudo recente propõe diretrizes com base na teoria de 

validação, e um checklist para verificar se um instrumento atende a essas diretrizes (R. 

Moreno et al., 2015). No entanto, em uma pesquisa como esta, em que se avaliam 

instrumentos existentes e já validados anteriormente, o foco é na avaliação crítica da 

validade de construto (Hutz et al., 2015). 

Contrastando os diversos indicadores de qualidade do ajuste apresentados com o 

modelo de equações estruturais, incluindo a fidedignidade medida pelo coeficiente alfa, 

nos modelos tau equivalentes, pode-se afirmar favoravelmente quanto à validade 

psicométrica da escala. 

É relevante mencionar que, ao final, diferentemente do que se previa inicialmente, 

o melhor ajuste foi obtido com a amostra completa, e não a amostra recomendada (n=200). 

Observa-se na estatística qui-quadrado que, com a inclusão dos índices de modificação, o 

modelo consumiu 151 graus de liberdade com os novos parâmetros de correlação a serem 

calculados. Assim, ainda que a amostra recomendada seja melhor do ponto de vista da 

sensibilidade da estatística qui-quadrado, a amostra maior (n=1028) propiciou melhor 
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capacidade de estimação dos parâmetros. Consequentemente, os índices de qualidade 

melhoraram. O fato da estatística qui-quadrado não ter sido significativa não é relevante, 

uma vez que assumiu-se a hipótese de não normalidade dos dados como válida. 

Como apresentado na introdução, o sentimento de fadiga deve ser analisado e 

discutido a partir da perspectiva da psicologia sistêmica. Nesse sentido, observou-se que os 

modelos explicativos de análise de variâncias e covariâncias consideraram significativas 

variáveis sistêmicas (biodemográficas, do trabalho e da saúde), bem como a rede 

nomológica baseada no modelo demanda-controle-apoio social. Em relação à validação 

convergente/discriminante da escala com base na rede nomológica, pode-se afirmar 

favoravelmente que os resultados foram satisfatórios e reproduziram estudos anteriores. 

A escala de sentimento de fadiga já vem sendo empregada no Brasil, em diversos 

estudos sobre a fadiga no trabalho, em diferentes settings (Metzner & Fischer, 2001; 

Metzner, Fischer, & Nogueira, 2008; Vasconcelos, Fischer, Reis, & Moreno, 2011). 

Em um trabalho recente com pilotos da aviação civil regular brasileira, buscou-se 

avaliar a prevalência da fadiga (Celestino et al., 2015). No entanto, os resultados 

preliminares subestimaram a prevalência da fadiga, calculada a partir do escore de 

sentimento de fadiga (Yoshitake, 1971) obtido diretamente de uma escala Likert. Esses 

resultados preliminares indicaram somente 25,1% dos pilotos masculinos com maior 

fadiga, mas este trabalho sugere valores significativamente superiores. Apesar disso, 

aquele estudo evidenciou a significância estatística de outros instrumentos na explicação 

da fadiga, tais como a demanda-controle-apoio social e a necessidade de recuperação (van 

Veldhoven, 2008; van Veldhoven & Broersen, 2003).  

Em outros estudos sobre a prevalência da fadiga em pilotos de linhas aéreas 

portuguesas (Reis, Mestre, & Canhao, 2013; Reis, Mestre, Canhao, Gradwell, & Paiva, 

2016; Reis, Mestre, Canhão, Gradwell, & Paiva, 2016), utilizando outra escala de 

severidade de fadiga (FSS – fatigue severity scale), foram atribuídas prevalências da fadiga 

da ordem de 90%, com níveis mais altos em pilotos operando em rotas de médio/curto 

curso. Isso reforça a sugestão de altas prevalências de fadiga entre pilotos.  

Dessa forma, mesmo em face da escassez de resultados na literatura, pode-se 

considerar representativa a prevalência da fadiga no trabalho sugerida dos pilotos de 

empresas aéreas brasileiras de 59,4% (feminino) e 64,1% (masculino). Também como era 

esperada, a frequência média do sentimento de fadiga (FSF ± DP) foi alta, sem diferença 

significativa entre os sexos, bem acima de achados em estudos anteriores para a população 

geral de trabalhadores (vide artigo 2 desta tese, ainda não publicado). 
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Em relação à distribuição dos sintomas dominantes, os resultados evidenciaram 

uma variabilidade de padrões maior do que a esperada e, particularmente relevante, a 

presença de dominância do padrão de sintomas B, mentais e conativos (motivacionais), 

sem diferença significativa entre os sexos. Essa dominância do padrão B não havia sido 

observada em estudos anteriores. 

Por fim, é necessário ponderar sobre as potenciais limitações e o viés deste estudo. 

A violação da normalidade na distribuição dos indicadores do modelo de mensuração 

limita o potencial explicativo dos indicadores de qualidade. Além disso, a falta de 

delimitação de significados e a grande quantidade de itens dificultaram a interpretação da 

dimensionalidade do construto. Os resultados recomendam a validação do instrumento, 

porém, sugerem uma redução da quantidade de itens, visando melhorar os indicadores da 

estrutura interna e a fidedignidade da escala de sentimento de fadiga. 

Não existe conflito de interesse potencial em relação à pesquisa e aos achados. 

4.3.6. Considerações Finais 

A interpretação geral dos resultados permite concluir que a média da fadiga no 

trabalho está significativamente acima de um ponto de corte que definiria os trabalhadores 

como fatigados, indicando a necessidade de ações preventivas na organização do trabalho 

que minimizem ou impeçam o seu aparecimento.  

Além disso, a perspectiva sistêmica sugere que não se podem reduzir as causas da 

fadiga, sendo necessário considerar a mediação do contexto e o inter-relacionamento 

sistêmico dos sintomas associados. 

O estudo confirma que, na aviação civil, a escala de sentimento de fadiga é uma 

medida válida da natureza e do nível da fadiga subjetiva causada pelo trabalho. Além 

disso, o estudo oferece informações para a continuidade da aplicação dessa escala, 

buscando seu contínuo aperfeiçoamento. 

4.3.7. Referências 

Vide ao final desta tese. 
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  4.3.8. 

A
daptação C

ultural 

 
V

ariável 
O

riginal em
 Inglês 

T
radução 1 

T
radução 2 

U
tilizado na Pesquisa 

FFA
01 

1. Feel heavy in the head 
Sinto um

 peso na cabeça 
Sente a cabeça pesada 

Sinto a cabeça pesada 
FFA

02 
2. Feel tired in the w

hole body 
Sinto cansaço no corpo todo 

Sente cansaço em
 todo o corpo 

Sinto m
oleza no corpo 

FFA
03 

3. Feel tired in the legs 
Sinto as pernas cansadas 

Sente cansaço nas pernas 
Sinto m

oleza nas pernas 
FFA

04 
4. G

ive a yaw
n 

B
ocejar 

B
oceja 

Tenho vontade de bocejar 
durante o trabalho 

FFA
05 

5. Feel the brain hot or m
uddled 

Sinto o cérebro quente e 
confuso 

Sente o cérebro quente ou 
confuso 

A
s m

inhas ideias não são claras 

FFA
06 

6. B
ecom

e drow
sy 

Fico tonto (a) 
Torna-se sonolento 

Estou com
 sonolência 

FFA
07 

7. Feel strained in the eyes 
Sinto tensão nos olhos 

Sente-se tenso nos olhos 
Sinto os olhos cansados 

FFA
08 

8. B
ecom

e rigid or clum
sy in 

m
otion 

Fico rígida e desajeitada em
 

m
ovim

ento 
Torna-se rígido ou desajeitado 
em

 m
ovim

ento 
Tenho dificuldade em

 m
e 

m
ovim

entar 
FFA

09 
9. Feel unsteady w

hile standing 
Sinto-m

e instável em
 pé 

Sente-se instável enquanto está 
de pé 

Tenho dificuldades em
 m

e 
m

anter em
 pé 

FFA
10 

10. W
ant to lie dow

n 
Q

uero deitar 
Q

uer deitar-se 
Eu gostaria de ir m

e deitar um
 

pouco (durante o horário de 
trabalho) 

FFB
11 

11. Find difficulty in thinking 
Tenho dificuldade em

 pensar 
Encontra dificuldade para 
pensar 

Preciso m
e concentrar m

ais 

FFB
12 

12. B
ecom

e w
eary w

hile talking 
Sinto-m

e cansado(a) enquanto 
falo 

Tornar-se cansado ao falar 
N

ão tenho vontade de falar com
 

ninguém
 no trabalho 

FFB
13 

13. B
ecom

e nervous 
Fico nervoso (a) 

Torna-se nervoso 
Fico irritado(a) facilm

ente 
FFB

14 
14. U

nable to concentrate 
attention 

Incapacidade de m
e concentrar 

com
 atenção 

Incapaz de concentrar a atenção 
N

ão consigo m
e concentrar bem

 

FFB
15 

15. U
nable to have interest in 

thinking 
Incapaz de ter interesse no 
pensam

ento 
Incapaz de ter interesse em

 
pensar 

Tenho que pensar outras coisas 
além

 do m
eu trabalho 

FFB
16 

16. B
ecom

e apt to forget things 
Ter tendência em

 esquecer as 
coisas 

Tornar-se capaz de esquecer as 
coisas 

M
inha m

em
ória não está boa 

para o trabalho 
FFB

17 
17. Lack of self-confidence 

Falta de autoconfiança 
Falta de autoconfiança 

C
om

eto pequenos erros no m
eu 

trabalho 
FFB

18 
18. A

nxious about things 
A

nsioso (a) sobre as coisas 
A

nsioso sobre as coisas 
Tenho outras preocupações fora 
m

eu trabalho 
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  V

ariável 
O

riginal em
 Inglês 

T
radução 1 

T
radução 2 

U
tilizado na Pesquisa 

FFB
19 

19. U
nable to straighten up in 

posture 
N

ão consigo ficar reto(a) na 
postura 

Incapaz de endireitar a postura 
Eu gostaria de estar em

 boa 
form

a física para o m
eu 

trabalho, m
as não m

e sinto em
 

condições 
FFB

20 
20. Lack patience 

Falta de paciência 
Falta paciência 

N
ão posso m

ais continuar a 
trabalhar, em

bora tenha que 
prosseguir 

FFC
21 

21. H
ave a headache 

Tenho um
 dor de cabeça 

Tem
 um

a dor de cabeça 
Sinto dor de cabeça 

FFC
22 

22. Feel stiff in the shoulders 
Sinto os om

bros tensos (duros) 
Sente rigidez nos om

bros 
O

m
bros pesados 

FFC
23 

23. Feel a pain in the w
aist 

Sinto dor na cintura 
Sente dor na cintura 

D
ores nas costas 

FFC
24 

24. Feel constrained in 
breathing 

Sinto constrangim
ento na 

respiração 
Sente restrição à respiração 

D
ificuldades em

 respirar 

FFC
25 

25. Feel thirsty 
Sinto sede 

Sente sede 
B

oca seca 
FFC

26 
26. H

ave a husky voice 
Tenho a voz rouca 

Tem
 um

a voz rouca 
V

oz rouca 
FFC

27 
27. H

ave dizziness 
Sinto tontura 

Tem
 vertigens 

Tonturas 
FFC

28 
28. H

ave a spasm
 of the eyelids 

Sinto as pálpebras trem
er 

Tem
 um

 espasm
o das pálpebras 

Trem
ores nas pálpebras 

FFC
29 

29.  H
ave a trem

or in the lim
bs 

Sinto trem
or nos lábios 

Tem
 um

 trem
or nos m

em
bros 

Trem
ores nos m

em
bros (braços 

e pernas) 
FFC

30 
30. Feel ill 

Sinto-m
e doente 

Sente-se doente 
Sinto-m

e doente 
Tabela 10 – A

nálise da adaptação cultural da escala de sentim
eno de fadiga
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5. DISCUSSÃO GERAL 

Neste capítulo faz-se a interpretação dos resultados obtidos nos manuscritos dos 

artigos, relacionando-os à questão da pesquisa e aos objetivos, bem como fazendo uma 

discussão crítica à luz da abordagem científica. 

Essa discussão está articulada no objetivo de introduzir uma proposta de psicologia 

sistêmica da aviação, a fim de contribuir para a mitigação do risco de fadiga humana. 

Nesta proposta, a fadiga no trabalho de pilotos da aviação civil pode ser avaliada 

(screening) por meio da escala de sentimento de fadiga, que, conforme demonstrado nesta 

tese, é um construto psicometricamente válido e aderente à abordagem sistêmica da 

psicologia. 

Como já descrito anteriormente, a abordagem sistêmica na psicologia, denominada 

psicologia sistêmica, modela e estuda os fenômenos por meio de estruturas sujeitas a 

processos de autopoiesis (auto-organização) e do habitus (autoregulação), para dar conta 

de interações com o ambiente por meio da linguagem, transmitindo significados expressos 

em um comportamento observável. 

Na interdisciplinaridade da perspectiva sistêmica, existe uma confluência de ideias 

e semelhanças entre o pensamento sistêmico e o realismo crítico, que incorpora o 

entendimento de múltiplas tendências causais, interagindo, da genética ao discurso, em um 

enfoque interdisciplinar e integrativo da ciência. 

Em uma psicologia sistêmica da aviação, portanto, a implantação do pensamento 

formal (mesmo reflexivo) e de métodos dialógicos é insuficiente para propiciar a 

compreensão do todo maior e para apreciar outros pontos de vista, por exemplo, a 

incorporação da “voz” de colaboradores “marginalizados” (de níveis hierárquicos e/ou de 

áreas não diretamente envolvidos) e de “coisas” (perigos, riscos) que são afetadas por uma 

intervenção, e estão presentes nos ecossistemas atuais e futuros. 

Em contraste com critérios que apenas identificam tratamentos que “funcionam”, 

uma psicologia sistêmica da aviação precisa propor diretrizes (protocolos), classificadas 

com base em um modelo baseado em evidências, com níveis refletindo uma interação entre 

especificidade da intervenção, intensidade e consistência dos resultados e qualidade dos 

estudos que constituem as evidências. 

Esses protocolos de uma psicologia sistêmica da aviação podem ser facilmente 

incorporados no contexto maior do treinamento de gerenciamento de recursos de equipes 

(CRM). Como já mencionado anteriormente neste trabalho, as reações ao treinamento em 
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CRM são positivas para atitudes e comportamentos, contribuindo com o conhecimento. 

Por essas razões, o reconhecimento e o gerenciamento da fadiga podem ser incorporados 

ao CRM nessa perspectiva de uma psicologia sistêmica da aviação.  

Para estudar a psicologia da fadiga, com base nesse enfoque teórico sistêmico, é 

preciso coletar dados psicofisiológicos para determinar as condições de contorno da vida 

do indivíduo e/ou do grupo, modelando a complexidade de relações entre construtos como 

cognição, emoção e ação, os quais podem ser tratados como subsistemas. Assim, como 

indicado na literatura, o macro-sistema pode ser analisado a partir de múltiplos aspectos 

fisiológicos, neuropsicológicos e sóciopolíticos.  

Em uma psicologia sistêmica da aviação, deve-se buscar a validação convergente/ 

discriminante com apoio de redes nomológicas, baseadas nos principais modelos para 

análise do efeito de precurssores da fadiga, tais como os estressores no trabalho (Melan & 

Cascino, 2014). Em particular, os modelos demanda-controle-apoio social (Johnson & 

Hall, 1988; Karasek, 1979; Theorell & Karasek, 1996) e de necessidade de recuperação 

(van Veldhoven, 2008; van Veldhoven & Broersen, 2003) estão alinhados com uma 

perspectiva de que a fadiga não deve ser reduzida a uma única dimensão, mas tem aspectos 

multidimensionais, dinamicamente interdependentes e não totalmente correlacionados.  

Para se gerenciar a fadiga em uma psicologia sistêmica da aviação, as decisões não 

podem ser baseadas em uma única medida, ou em somente uma tecnologia, com fins de 

determinar um valor absoluto da segurança (safety). Ao contrário, um sistema de 

gerenciamento do risco da fadiga humana (FRMS) deve adotar um enfoque abrangente, 

considerando as individualidades e subjetividades dos trabalhadores, e servindo ao apoio 

social em um sistema com responsabilidades compartilhadas entre pilotos e empresas 

aéreas. 

Na aviação, como sugere este trabalho, a média do sentimento de fadiga no trabalho 

está acima de um ponto de corte que definiria os trabalhadores como fatigados. Em função 

disto e da alta prevalência da fadiga no trabalho dos pilotos de empresas aéreas brasileiras, 

uma psicologia sistêmica da aviação deve avaliar as experiências pessoais dos 

trabalhadores em turnos. Para tanto, o sentimento de fadiga no trabalho deve ser 

considerado, além dos demais efeitos do trabalho na saúde fisiológica e no sono. 

Esses aspectos permitem que se componha uma definição operacionalizada da 

fadiga, a partir dessa perspectiva sistêmica, a qual pode ser expressa em estados 

psicofisiológicos e nos efeitos no desempenho que precisam ser considerados. 
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Uma psicologia sistêmica da aviação pode adotar uma definição operacional para o 

sentimento de fadiga como uma emoção associada a um estado psicofisiológico, resultante 

de um processo sistêmico de estados anteriores, com o uso de maior esforço físico e/ou 

mental para manter objetivos da tarefa e proteger o desempenho.  

Assim, o sentimento de fadiga pode ser avaliado nessa perspectiva de uma 

psicologia sistêmica da aviação, aplicando-se um modelo sistêmico (estrutura-processos-

linguagem-significados), incluindo autoregulação e auto-organização e considerando 

variáveis sistêmicas, de contexto, de saúde, e uma ou mais redes nomológicas. 

Dessa forma, em uma psicologia sistêmica da aviação, que envolve trabalhos que 

requerem vigilância, com padrões dominantes de esforço mental, a escala de sentimento de 

fadiga é uma medida psicometricamente válida da natureza e do nível da fadiga subjetiva 

causada pelo trabalho, que deve ser incorporada no processo de screening da fadiga.  
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6. COMENTÁRIOS FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

A questão da pesquisa indagou se o sentimento de fadiga é uma medida válida da 

fadiga no trabalho de pilotos da aviação civil e como aplicar uma psicologia sistêmica da 

fadiga na aviação. 

Assim, o objetivo geral da pesquisa foi investigar as evidências de validade da 

medida da fadiga no trabalho dos pilotos da aviação civil, por meio da escala de 

sentimento de fadiga, aderente à abordagem sistêmica da psicologia. Além deste, os 

objetivos específicos foram: propor e avaliar uma adaptação metodológica para 

triangulação de dados e métodos em uma revisão integrativa; contrastar e reorganizar o 

conhecimento sobre a mensuração subjetiva da fadiga no trabalho; e introduzir uma 

proposta de psicologia sistêmica da aviação, a fim de contribuir para a mitigação do risco 

de fadiga humana. 

Esta tese foi desenvolvida no formato do modelo de coletânea de artigos. Além dos 

três manuscritos de artigos, a tese contém uma introdução teórico-metodológica e um 

capítulo de revisão da literatura (expandida).  

No primeiro artigo, desenvolveu-se de forma inovadora uma metodologia de 

triangulação de métodos e dados para sintetizar e discutir o conhecimento disponível sobre 

a psicologia sistêmica. O meta-modelo proposto serviu como framework para analisar o 

fenômeno da fadiga, à luz da abordagem sistêmica da psicologia. 

No segundo artigo, foram aplicados os resultados do primeiro artigo em uma 

revisão integrativa, sintetizando dados qualitativos e quantitativos convergentes entre 

trabalhadores sujeitos ao trabalho em turnos. Dessa forma, foi possível reorganizar o 

conhecimento sobre a medida da fadiga com a escala de sentimento de fadiga. Aqui 

também, o meta-modelo sistêmico proposto deve ser considerado do ponto de vista 

exploratório, guiando futuros estudos comprovatórios. Além disso, foram estabelecidos 

benchmarks para atingir os objetivos do terceiro e último artigo. 

Finalmente, no terceiro artigo, a partir dos resultados do segundo artigo, 

demonstrou-se a validade da escala de sentimento de fadiga nesse contexto e descreveu-se 

a prevalência de fadiga no trabalho entre pilotos da aviação civil brasileira, a partir da 

perspectiva da psicologia sistêmica. Além disso, o estudo oferece informações para a 

continuidade da aplicação dessa escala, buscando seu contínuo aperfeiçoamento. 
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Esta tese demonstra que a fadiga no trabalho de pilotos da aviação civil pode ser 

avaliada (screening) por meio da escala de sentimento de fadiga, que é um construto 

psicometricamente válido e aderente à abordagem sistêmica da psicologia. 

Considera-se adequado uma autocrítica do trabalho, que, obviamente, carece de 

uma continuidade, tanto quantitativa longitudinalmente, como, principalmente, 

qualitativamente no sentido de se obter um retorno dos pilotos pesquisados.  

Do ponto de vista quantitativo, recomendam-se estudos futuros com base na teoria 

de reposta ao item (TRI). Para além da dificuldade e discriminação da Teoria Clássica de 

Testes (TCT), a TRI avalia a unidimensionalidade e a forma das curvas características dos 

itens (CCI). Enquanto que a unidimensionalidade pode ser avaliada pela força de um fator 

dominante ou pelos autovalores obtidos em uma análise fatorial confirmatória, as 

inclinações das CCI indicam o potencial de discriminação dos itens  (Zanon, Hutz, Yoo, & 

Hambleton, 2016). A TRI já foi também utilizada para avaliar o diferencial de 

funcionamento dos itens (DIF) em um novo ambiente cultural (Cavalcanti, Melo, 

Medeiros, Santos, & Gouveia, 2016).  

Perspectivas contemporâneas de medidas e aplicações da TRI têm sido introduzidas 

na psicologia sistêmica, que é o referencial epistemológico deste trabalho, de forma a 

serem obtidas evidências com a precisão e a validade desejadas. Esse enfoque pode ser 

utilizado para refinar a conceituação e operacionalização de construtos (Gordon, 2015).  

A evidência disponível sugere que as diferenças entre a TRI e métodos 

psicométricos tradicionais não são triviais, com possibilidade da TRI melhorar a precisão e 

a validade da pesquisa psicológica em diversas aplicações (Reise, Ainsworth, & Haviland, 

2005). Como a escala de sentimento de fadiga ainda não foi avaliada com base na TRI, 

existe uma oportunidade para pesquisas futuras neste sentido. 

De qualquer forma, o conteúdo deste trabalho representa um significativo avanço e 

um marco para futuras reflexões dos pesquisadores sobre o tema da fadiga no trabalho, em 

especial, no ambiente da aviação civil. Além do resultado principal da tese, demonstrando 

a pertinência científica da escala de sentimento de fadiga, o trabalho propõe diversas 

contribuições inovadoras: teóricas, metodológicas e intervencionais. 

Ao final, a partir de uma reflexão pessoal do autor, conclui-se que este trabalho é 

apenas o princípio de um longo programa de pesquisa, que merece ser implementado para 

estudar o alcance de uma psicologia sistêmica da aviação, empregando a medida do 

sentimento de fadiga e construtos associados, de forma efetiva para a mitigação do risco de 

fadiga humana na aviação.  
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APÊNDICE A – CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

 

A.1. POSTURA EPISTEMOLÓGICA 

A.1.1. Psicologia baseada em evidências 
Desde 2012, a American Psychological Association (APA) adotou como política 

uma resolução sobre o reconhecimento da eficácia da psicoterapia (L. F. Campbell, 

Norcross, Vasquez, & Kaslow, 2013). Desde então, observa-se um debate na literatura 

internacional da psicologia, contudo, o tema da prática baseada em evidências ainda tem 

sido pouco discutido na psicologia brasileira (Leonardi & Meyer, 2015). A APA tem 

buscado elaborar modelos representativos das diversas perspectivas teóricas, 

metodológicas, conceituais e práticas com o intuito de preencher lacunas entre ciência e 

prática na psicologia clínica. 

Uma definição abrangente de prática baseada em evidências (PBE) precisa 

considerar uma hierarquia de evidências, obtidas a partir de metodologias de pesquisa 

diversas, palatáveis a diferentes grupos, e ainda assim abrangentes e convincentes. Uma 

metodologia ou abordagem abrangente para PBE permite que os psicólogos forneçam e 

implementem os melhores tratamentos psicológicos possíveis (Dozois et al., 2014). 

Em PBE, enfrenta-se constantemente o desafio de avaliar a qualidade das 

evidências, particularmente a partir da experiência pessoal do pesquisador. São críticas 

para a PBE as competências fundamentais de pensamento crítico e de domínio do campo 

de conhecimento, bem como as competências funcionais para formulação de perguntas ou 

questões, para busca e avaliação de evidências e para avaliação de resultados (Rousseau & 

Gunia, 2016). 

A psicologia baseada em evidências visa à superação de algumas barreiras para 

maximizar seu impacto na saúde pública, propondo: (a) aumentar a eficácia dos 

tratamentos; (b) ampliar o impacto de tratamentos para diferentes diagnósticos a partir de 

variáveis comportamentais; (c) observar mais de perto os mecanismos de atuação dos 

tratamentos; e (d) apreender os melhores métodos para a divulgação e implementação de 

intervenções psicológicas (Barlow, Bullis, Comer, & Ametaj, 2013). 

Os psicoterapeutas estão familiarizados com uma possível resistência de seus 

clientes, que deve ser compreendida e ter suas fontes subjacentes investigadas (Lilienfeld, 

Ritschel, Lynn, Cautin, & Latzman, 2013). A prática baseada em evidências (PBE) precisa 
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considerar as causas das reservas de muitos psicólogos clínicos sobre o uso de evidências 

científicas para informar a prática clínica. 

Em uma revisão sistemática da literatura, opiniões e experiências sobre a utilização 

de manuais de tratamento por terapeutas foram sintetizadas, indicando que os clínicos que 

têm utilizado manuais os avaliam positivamente e consideram que esses propiciam 

flexibilidade, permitindo o estabelecimento de uma relação terapêutica, ao mesmo tempo 

em que direcionam a terapia. A avaliação positiva de manuais pode ser fomentada por 

meio da maior exposição deles na prática clínica ou na pesquisa (Forbat, Black, & Dulgar, 

2015). 

A prática baseada em evidências (PBE) requer que os clínicos sejam guiados pela 

melhor evidência disponível. Dentre os princípios-chave de uma intervenção baseada em 

evidências, distingue-se eficácia (somente o resultado final importa) de efetividade 

(obtenção de resultado por meio de um processo replicável) e descreve-se o tratamento em 

abordagens modulares. A promoção da PBE pode ser orientada por meio de diretrizes para 

a prática clínica, modelagem do processo de tomada de decisão científica e pela formação 

em competências-chave relacionadas (Lee & Hunsley, 2015). 

Com a tendência da prática baseada em evidências, tem havido um aumento 

significativo no número de manuais com diretrizes (protocolos) de práticas clínicas, os 

quais vêm sendo desenvolvidos e divulgados nos últimos anos na psicologia e em outras 

ciências sociais. No entanto, os métodos utilizados para desenvolver essas diretrizes ainda 

precisam ser aperfeiçoados (Beauchamp, Drapeau, & Dionne, 2015). 

Do ponto de vista deste trabalho, uma psicologia baseada em evidências (PBE) 

adota a postura epistemológica do realismo crítico – RC (Bhaskar, 2008). 

 

A.1.2. Realismo crítico 
Em um experimento, o experimentador é um agente causal de uma sequência de 

eventos, mas não da lei causal, que a sequência de eventos lhe permite identificar. No 

realismo crítico (RC) há uma distinção ontológica entre leis científicas e padrões de 

eventos. Para estabelecer uma lei, faz-se necessária uma teoria. Por isso, somente a partir 

de uma concepção não reducionista de uma teoria, com um modelo ou concepção de uma 

“conexão” supostamente causal ou explicativa, que uma lei pode ser distinguida de eventos 

concomitantes meramente acidentais.  

No cerne de uma teoria há uma concepção ou imagem de um mecanismo natural e 

uma estrutura de funcionamento. As leis causais surgem desses mecanismos generativos da 
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natureza, que são nada mais do que formas de atuação das coisas e devem ser analisadas 

como as tendências desses mecanismos. Tendências podem ser consideradas como poder 

ou passivo de um campo de forças psicossociais (Lewin, 1997), os quais podem ser 

exercidos sem estarem manifestos em qualquer resultado específico.  

O conhecimento deve ser visto como meio de produção e a ciência como uma 

atividade social em andamento em um processo contínuo de transformação. No RC, o 

objetivo da ciência é a produção de conhecimento acerca dos mecanismos de produção dos 

fenômenos da natureza, os quais se combinam para gerar o fluxo real de fenômenos do 

mundo (Bhaskar, 2008).  

Esses mecanismos, que são objetos intransitivos da investigação científica, 

perduram e atuam completamente independentes do homem. As descrições de suas 

operações, as quais podem ser denominadas “leis”, não são declarações sobre experiências 

(demonstrações empíricas) ou sobre eventos. Em vez disso, leis são declarações sobre 

maneiras de agir das coisas no mundo (isto é, sobre formas de atividade das coisas do 

mundo), que perduram e atuam mesmo em um mundo sem homens. Pode-se assim 

distinguir os domínios do real (ontológico), do fenômeno (manifesto) e do empírico 

(observável, mensurável).  

Segundo o RC, para a ciência ser possível, o mundo deve consistir de mecanismos 

ativos duradouros e não somente fatuais; a sociedade deve consistir de um conjunto de 

campos de forças psicossociais, irredutíveis às ações intencionais humanas; e os homens 

devem ser agentes causais capazes de atuar autoconscientemente no mundo (Bhaskar, 

2008). 

Por outro lado, na ciência comportamental, para se abordar mudanças de estado nas 

pessoas e nos ambientes, consideram-se pelo menos oito perspectivas teóricas: 

behaviorista; do conflito; construcionista social; do desenvolvimento; da escolha racional; 

humanística; psicodinâmica; e sistêmica (Hutchison & Charlesworth, 2011). Uma 

perspectiva, em contraste com uma teoria, é mais abrangente e mais geral, consistindo em 

um enfoque ou uma visão. Cada uma dessas perspectivas é composta por diversas teorias, 

sendo que quatro dessas originaram-se na psicologia e outras quatro na sociologia, mas 

várias têm raízes interdisciplinares.  

Apesar de essas oito perspectivas terem sido submetidas a uma evolução constante, 

as mudanças não foram tão revolucionárias ao ponto de serem rotuladas como 

paradigmáticas. Assim, pode-se considerar que essas perspectivas têm resistido ao teste do 

tempo, na medida em que incorporam a diversidade e a alteridade. Outra tendência 
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importante na teoria da ciência comportamental é que, embora muito da recente teorização 

ainda se encaixe nessas perspectivas, a síntese teórica tem tornado as fronteiras entre 

perspectivas cada vez menos nítidas. Os teóricos estão sendo influenciados por pares bem 

como por mudanças sociais e vêm incorporando ideias transdisciplinares, construindo 

novas teorias a partir da combinação de aspectos de teorias existentes (Hutchison & 

Charlesworth, 2011). 

A aplicação da psicologia baseada em evidências e do realismo crítico envolve 

necessariamente a revisão sistemática e a síntese integrativa de achados. 

 

A.2. REVISÃO SISTEMÁTICA E SÍNTESE DE DADOS QUALITATIVOS 

A.2.1 Revisão Integrativa 
A expansão de práticas baseadas em evidências em diversos setores tem levado ao 

aumento da variedade de tipos de revisão sistemáticas da literatura. No entanto, a 

diversidade de terminologias empregadas pode reduzir o poder de síntese desses tipos de 

revisão, no meio de uma confusão de termos não distinguíveis e nem sempre bem 

aplicados. Um estudo para descrever os tipos mais comuns de tipos de revisão evidenciou 

que poucos se baseiam em metodologias prescritas e explícitas, e que existe uma grande 

sobreposição de propostas não mutuamente exclusivas (Grant & Booth, 2009). 

Como os pesquisadores logo constatam, as revisões sistemáticas em geral, mas 

especialmente aquelas envolvendo métodos mistos, requerem a busca, recuperação e 

triagem de um grande volume da literatura (Havill et al., 2014). As ciências sociais ainda 

careciam de diretrizes (protocolos) sobre a gestão desse volume de dados, explicitando 

procedimentos de busca consistentes e abrangentes, e orientando sobre potenciais 

obstáculos técnicos.  

A colaboração Campbell (http://www.campbellcollaboration.org/) veio justamente 

preencher esse vazio, promovendo a justiça social por meio da produção e uso de revisões 

sistemáticas para basear pesquisa e políticas públicas em evidências. Neste sentido, aplica-

se o Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, o qual provê diretrizes 

(protocolos) para a preparação e o relato de revisões sistemáticas, com atualizações 

constantes visando refletir os últimos avanços metodológicos e o feedback dos usuários 

(Noyes, Popay, Pearson, & Hannes, 2008) 

De uma forma geral, a questão de diretrizes (protocolos) para revisões sistemáticas 

tem evoluído constantemente. Desde o desenvolvimento do protocolo QUORUM – Quality 
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Of Reporting Of Meta-analysis (qualidade do relato de metanálises), em 1999, tem havido 

diversos avanços conceituais, metodológicos e práticos relacionados à condução e ao relato 

de revisões sistemáticas e metanálises.  

A partir da revisão de outras revisões sistemáticas já publicadas, um grupo 

internacional de especialistas desenvolveu o protocolo PRISMA – Preferred Reporting 

Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (itens preferidos no relato de revisões 

sistemáticas e metanálises), como uma evolução do QUORUM. O protocolo PRISMA 

(http://www.prisma-statement.org) consiste em um checklist com 27 itens e um diagrama 

de fluxo em quatro fases, com os itens essenciais para um relato transparente de uma 

revisão sistemática  (Liberati et al., 2009). 

Na aplicação do PRISMA, o principal padrão é o PICO – Population, Intervention, 

Comparison, Outcome (população, intervenção/efeito, comparação, resultado). Um 

protocolo alternativo é o SPIDER – Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, 

Research type (amostra, fenômeno de interesse, delineamento, avaliação, tipo da pesquisa), 

que pode ser mais apropriado na busca de estudos qualitativos e com métodos mistos. 

Apesar da existência deste e outros protocolos alternativos, estes ainda carecem de 

refinamento e testes em uma gama maior de tópicos, antes de constituírem uma alternativa 

viável ao PICO (Cooke, Smith, & Booth, 2012). 

Enquanto já existe um razoável consenso sobre a revisão da pesquisa quantitativa, 

em anos recentes, um crescente número de métodos para síntese da pesquisa qualitativa 

vem emergindo. Conexões metodológicas e conceituais entre esses métodos têm sido 

identificadas e exploradas, e o contraste de posições epistemológicas busca explicar 

diferenças entre os enfoques. De forma geral, os métodos podem ser classificados em 

epistemologias “realistas” ou “idealistas”, mas isso explica apenas parte das diferenças. Os 

métodos para síntese qualitativa variam em diversas dimensões, exigindo do pesquisador 

uma decisão de escolha do método mais apropriado à sua pesquisa (Barnett-Page & 

Thomas, 2009).  

Entre as técnicas para síntese de estudos qualitativos, destaca-se a meta-etnografia, 

que é um enfoque de síntese qualitativa sistemática, organizado em sete fases 

interpretativas, adequado à produção de novas teorias e modelos conceituais (Noblit & 

Hare, 1988): 

1. Definição da área de interesse e da questão da pesquisa e localização dos 

estudos por meio de estratégias de busca; 

2. Seleção dos estudos relevantes a partir de critérios de inclusão e exclusão; 



99 
 

 

3. Leitura dos estudos e codificação de informações, procurando identificar 

palavras-chaves, temas e categorias centrais; 

4. Determinação das formas de relacionamento dos estudos (semelhança ou 

oposição de conceitos); 

5. Tradução e comparação dos estudos entre si; 

6. Síntese e integração dos achados; 

7. Documentação e divulgação dos resultados da metassíntese.  

No entanto, ainda existem algumas questões acerca da qualidade dos relatos de 

meta-etnografia na literatura, particularmente nos processos de análise e síntese. Apesar de 

ser um enfoque em evolução, para obter-se o máximo potencial da meta-etnografia são 

necessárias diretrizes (protocolos) para a padronização da técnica, desenvolvidas com base 

no consenso de especialistas, de forma a melhorar a qualidade dos relatos do método, da 

análise e da síntese nesses estudos (France et al., 2014). 

Outra alternativa tem sido a quantificação de dados qualitativos na pesquisa com 

métodos mistos, para translação, transformação ou conversão numérica de achados 

qualitativos. Em função dos desafios dessa conversão, especialmente quanto à preservação 

da riqueza de conteúdo dos dados qualitativos, os pesquisadores precisam ter clareza no 

porquê dessa quantificação. Apesar do apelo retórico dos números, associados à precisão e 

ao rigor científico, deve-se questionar se e como os dados qualitativos serão melhores 

compreendidos e comunicados na forma quantificada (Sandelowski, Voils, & Knafl, 

2009).  

Assim, faz-se necessário considerar nesse processo os pontos de vista da 

“complementaridade condicional”, da “remediação crítica”, e da “alternância analítica”, 

clarificando o valor adicionado da conversão de dados qualitativos na forma quantitativa. 

Pela complementaridade condicional, os dados qualitativos não precisam ser quantificados 

para ter valor, logo a quantificação só adiciona valor quando a conversão na forma 

quantitativa (p.ex., em dados nominais, ordinais ou intervalos) permite a extração de maior 

significado e quando essa forma permite aos pesquisadores responderem perguntas e 

testarem hipóteses, as quais não seriam possíveis de outra forma. Já a remediação crítica 

considera que a quantificação maximiza a precisão dos dados qualitativos e sua 

compatibilidade com dados quantitativos, assim aumentando seu valor. Finalmente, a 

alternância analítica considera importante a realização de estudos qualitativos sobre o 
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processo de quantificação de dados qualitativos, de forma a clarificá-lo e justificá-lo 

(Sandelowski et al., 2009). 

Além disso, é relevante pontuar que a pesquisa com métodos mistos e as revisões 

de métodos mistos precisam ser planejadas, implementadas e avaliadas por pesquisadores 

com expertise em métodos qualitativos (QUAL) e quantitativos (QUAN), ou pelo menos 

por dois pesquisadores com experiências complementares em métodos QUAL e QUAN. 

Ainda se faz necessário construir um consenso científico e prover diretrizes para avaliar e 

reportar a pesquisa com métodos mistos e as revisões de métodos mistos (P. Pluye & 

Hong, 2014). 

Considerando o contexto aqui apresentado, este trabalho define uma revisão 

integrativa como uma revisão sistemática, na qual se permite realizar análises que 

extrapolam a síntese dos resultados primários, abrangendo outras dimensões da pesquisa, 

com potencialidade para desenvolvimento de novas teorias e problemas de pesquisa 

(Soares et al., 2014). Nesse entendimento, uma revisão integrativa pode incluir estudos 

qualitativos, quantitativos e com métodos mistos. Na síntese da pesquisa, os achados de 

estudos qualitativos e quantitativos são integrados. A conduta dessa síntese deve 

considerar a lógica da pesquisa e não somente dos métodos envolvidos, em termos de 

lógicas de agregação e/ou quantificação. Não existe uma lógica preferida a priori, nem um 

viés metodológico preferido em relação ao binário qualitativo ou quantitativo 

(Sandelowski, Voils, Leeman, & Crandell, 2012). 

A título de exemplificação, com o intuito de auxiliar o pesquisador nesse processo 

de escolha do método para sintetizar seus dados qualitativos, foi proposto um enfoque da 

busca do “melhor ajustamento” (Carroll et al., 2013). Essa proposta sugere iniciar o 

processo pela identificação de temáticas e/ou categorias a priori e pela codificação dos 

dados a serem incluídos na revisão. Assim, esse processo permite obter uma síntese 

relativamente mais rápida, transparente e pragmática do que outras formas mais 

interpretativas, já que grande parte dos dados frequentemente podem ser codificados dessa 

forma. Então, somente dados que não puderem ser codificados, com base nas temáticas 

e/ou categorias a priori, precisariam ser submetidos à análise de conteúdo ou temática, com 

um processo de interpretação iterativa por meio da indução. O método proposto (Carroll et 

al., 2013) inclui sugestões de como identificar teorias de forma sistemática; de como criar 

o arranjo a priori para a síntese; e como “testar” a síntese. Por fim, propõe-se uma 

combinação inovadora de métodos existentes para avaliação qualitativa, análise e síntese 

para concluir o processo. 
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A.2.2. Avaliação crítica da literatura 
Um estudo avaliou ferramentas de avaliação crítica (critical appraisal tools – CAT), 

indicando que tais ferramentas estão sendo desenvolvidas ignorando elementos 

importantes, tais como especificidades metodológicas e evidências disponíveis, bem como 

a necessidade de uma validação abrangente e de um teste de confiabilidade. Portanto, os 

usuários de CATs devem ser cuidadosos na escolha e em sua aplicação (Crowe & 

Sheppard, 2011).  

Ainda é comum comparar diferentes métodos de pesquisa em função de forças e 

fraquezas, com base na ideia de uma hierarquia de evidências. Esta escala binária 

forte/fraco tem sido usualmente utilizada para comparar métodos qualitativos e 

quantitativos, bem como para legitimar a necessidade do uso de métodos mistos de 

pesquisa. No entanto, as limitações de cada método de pesquisa devem ser avaliadas de 

acordo com uma normatização específica para sua implementação apropriada e não em 

comparação a outros métodos de pesquisa (Sandelowski, 2012). 

À medida que vem crescendo a importância de incluir artigos de pesquisa com 

métodos mistos, também se faz necessária uma avaliação crítica desses artigos, como um 

passo essencial no desenvolvimento de uma revisão metodologicamente válida (Heyvaert, 

Hannes, Maes, & Onghena, 2013). Além disso, até pouco tempo não havia nenhum critério 

válido e utilizável para avaliar ao mesmo tempo a qualidade metodológica de estudos com 

delineamentos qualitativo, quantitativo e misto. Em decorrência disso, a avaliação da 

qualidade de estudos usualmente resultava em uma classificação em função de como a 

qualidade das diferentes metodologias eram comparadas (P. Pluye, Gagnon, Griffiths, & 

Johnson-Lafleur, 2009).  

Para facilitar revisões sistemáticas da literatura de estudos mistos, uma ferramenta 

piloto para avaliação de métodos mistos (mixed methods appraisal tool – MMAT) foi 

desenvolvida na Universidade Mcgill, a qual pode ser usada para avaliar ao mesmo tempo 

a qualidade metodológica de estudos qualitativos, quantitativos e mistos (Pace et al., 

2012). Além do ganho de eficiência por permitir o uso de uma única ferramenta para 

avaliar a qualidade de todos os tipos de estudos empíricos, a MMAT tem sido 

desenvolvida com base na revisão da literatura. A validade de seu conteúdo continua sendo 

verificada por meio de feedback de especialistas (workshops) e sua confiabilidade por 

meio de testes (P. Pluye, 2013). 
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Em sua última versão de 2011, a MMAT incluiu duas questões de triagem e 19 

itens, correspondendo a cinco domínios metodológicos: pesquisa qualitativa, ensaios 

clínicos randomizados, estudos não randomizados, estudos quantitativos descritivos, e 

estudos com métodos mistos. A MMAT é uma ferramenta única 

(http://mixedmethodsappraisaltoolpublic.pbworks.com), a qual permite aos revisores 

avaliar, ao mesmo tempo, a qualidade metodológica de estudos com delineamentos 

diversos (qualitativo, quantitativo, e misto), os quais serão incluídos em uma revisão 

sistemática de estudos mistos. Novos estudos confirmaram a confiabilidade e a eficiência 

desta ultima versão (MMAT-v2011), identificando necessidades de melhorias e 

esclarecimentos que foram incluídos no manual da MMAT (Souto et al., 2015). 

Apesar de sua especificidade e relevância, a MMAT requer experiência e 

treinamento em diferentes domínios (qualitativo, quantitativo e métodos mistos) e ainda 

está em desenvolvimento. Seus autores recomendam que a ferramenta deve ser usada com 

cuidado (P Pluye et al., 2011), enquanto continuam recebendo feedback dos usuários.  

Frequentemente, existe um grande número de estudos qualitativos a serem 

incluídos em uma revisão sistemática qualitativa ou de métodos mistos, resultando em um 

desafio para o pesquisador decidir sobre a qualidade das pesquisas, considerando questões 

epistemológicas e práticas. Sugere-se que a avaliação crítica possa ser realizada por meio 

de um processo de interpretação colaborativa de conceitos, sendo excluído o material no 

qual não seja possível codificar um conceito (Toye et al., 2014). 

Assim, nesta pesquisa optou-se por assegurar a qualidade dos trabalhos incluídos 

por meio de quatro critérios: 1) preferencialmente, somente artigos constantes da base Web 

of Science, portanto, que já passaram por filtro editorial; 2) com exceção de poucos artigos 

relevantes para o mapa da literatura, somente artigos publicados nos últimos cinco anos; 3) 

avaliação das fontes incluídas pelo programa de habilidades para avaliação crítica – CASP 

(Critical Appraisal Skills Programme) (CASP, 2017); e 4) triangulação de métodos e 

dados. 

 

A.2.3. Bases de Dados e Mapa da Literatura 
Em 2011, a Thomson Reuters lançou a versão 5 do índice de citações de ciências e 

ciências sociais no Web of Science (WoS). Entre outras coisas, as categorias de assunto 

anteriores (ISI – Institute for Scientific Information) foram renomeadas e ampliadas para 

225 categorias, organizadas em um conjunto de 151 áreas temáticas, com níveis de 

agregação superiores (Leydesdorff, Carley, & Rafols, 2013). A WoS aloca periódicos a 
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categorias de assunto com base em padrões de citação periódico-a-periódico e no 

julgamento editorial, agregadas em macro-categorias: ciências (da vida e biomedicina, 

físicas e tecnologia), ciências sociais e artes-humanidades. 

A maioria das análises bibliométricas tem em comum as fontes de dados, 

especialmente o Web of Science (WoS) da Thomson Reuters, mas também o Scopus da 

Elsevier. Um estudo comparou a cobertura de periódicos dessas duas fontes de dados, 

indicando que a utilização de ambas pode introduzir um viés a favor das ciências, em 

detrimento das ciências sociais, artes e humanidades. Além disso, o estudo constatou que a 

cobertura das duas bases difere substancialmente, o que pode alterar a análise bibliométrica 

dependendo da escolha (Mongeon & Paul-Hus, 2016).  

Por outro lado, o estudo deixa claro que essas bases são preferíveis a outras bases 

específicas ou regionais, sempre que o interesse for no sentido de uma busca 

multidisciplinar e internacional. Pode-se concluir que, na análise bibliométrica, o 

pesquisador precisa entender o potencial e os limites de cada base, escolhendo a mais 

adequada para sua pesquisa e explicitando o viés e a limitação no relato dos achados 

(Mongeon & Paul-Hus, 2016). 

A cobertura e a sobreposição do Web of Science e do Scopus em relação à produção 

científica da psicologia em língua espanhola foi analisada no período de 2000-2009, 

indicando que essas duas bases são complementares e não excludentes (Osca-Lluch, 

Miguel, Gonzalez, Penaranda-Ortega, & Quinones-Vidal, 2013).  

Um estudo para examinar e comparar a acuracidade dos sistemas de classificação 

de periódicos das bases Web of Science e Scopus foi realizado (Wang & Waltman, 2016). 

A partir de dois critérios apropriados à ciência bibliométrica e da informação, os quais 

foram baseados nas relações de citações diretas entre periódicos e categorias, ficou 

constatado que o Web of Science tem um desempenho superior ao Scopus na acuracidade 

da classificação (Wang & Waltman, 2016). 

A construção de um mapa da literatura pode se apoiar em processos já 

desenvolvidos para o mapeamento da ciência, o qual visa construir mapas bibliométricos. 

Diversas técnicas e ferramentas computacionais têm sido propostas para analisar o 

mapeamento da ciência (Cobo, Lopez-Herrera, Herrera-Viedma, & Herrera, 2011). Dentre 

as ferramentas computacionais para a análise bibliométrica e o mapeamento da ciência, 

destacam-se duas ferramentas livres: VOSviewer (van Eck & Waltman, 2010) e 

CitNetExplorer (van Eck & Waltman, 2014). Esta última foi utilizada neste trabalho para 

construir os mapas da literatura. Essas ferramentas se baseiam primordialmente nos dados 
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obtidos a partir da base do Web of Science da Thomson Reuters, a qual tem abrangência 

internacional e engloba as bases da Scientific Electronic Library Online – Scielo, 

importante fonte de referências do conhecimento psicológico e científico latino-americano. 

Assim, optou-se nesta tese pelo foco no Web of Science. 

 

A.3. DELINEAMENTO DO ESTUDO E ANÁLISE QUANTITATIVA 

A.3.1. Epidemiologia e Delineamento 
Em geral, as medidas da saúde coletiva contemplam duas categorias de índices que 

descrevem o panorama epidemiológico (Rouquayrol & Silva, 2013):  

• prevalência (medida de saúde, panorama esperado do que existe em uma 

população), para a qual mede-se ocorrência e frequência; e 

• incidência (medida de vida, do que ocorreu na população em um tempo, quanto 

e em que condições), para a qual mede-se ocorrência, frequência e velocidade. 

Quando se comparam as grandezas desses índices em diferentes tempos ou lugares, 

definem-se um coeficiente de risco (medido em percentual) e uma taxa para cálculo de 

estimativas e projeções (medida adimensional para conversão de valores). Em casos 

especiais, em que o coeficiente de incidência e a duração do efeito de não-saúde 

permanecem constantes, ou seja, em que a morbidade é estável, a medida de prevalência é 

aproximadamente igual ao produto da incidência pela duração.  

As medidas da saúde coletiva são obtidas por meio de estudos de pesquisa. O 

delineamento dos estudos pode ser qualitativo, quantitativo ou com métodos mistos 

(Creswell, 2014), aplicados em uma pesquisa que pode ser exploratória, descritiva ou 

explicativa. Alternativamente, os estudos podem ser classificados em descritivos e 

analíticos (Rouquayrol & Silva, 2013). Os estudos descritivos podem ser observacionais ou 

documentais, aqui incluídos os estudos de revisão da literatura. Já os estudos analíticos 

podem ser observacionais ou intervencionais (experimentais).  

Apesar de o paradigma positivista basear-se em uma hierarquia de evidências, 

priorizando estudos analíticos experimentais randomizados (ensaios clínicos, de caso-

controle ou de coorte – acompanhamento longitudinal de grupos ao longo do tempo); 

estudos descritivos observacionais, tais como os estudos transversais (em um único 

momento do tempo), propiciam uma alternativa de custo-benefício favorável, mesmo com 

seu baixo poder para inferir relações causais.  



105 
 

 

O delineamento de uma pesquisa por meio de um estudo transversal, com ou sem 

grupo controle pré-definido, permite delimitar um efeito de não saúde, descrever variáveis 

e seus padrões de distribuição, testar hipóteses sobre relações entre variáveis e identificar a 

prevalência do fenômeno de interesse (Rouquayrol & Silva, 2013). Assim, um estudo 

transversal permite responder questões como: “qual a proporção de indivíduos com 

determinado fenômeno?”; “qual a prevalência de um dado desfecho (variável que mede um 

resultado de interesse)?”; “como se caracteriza certa população em relação ao fenômeno?”. 

Em um estudo transversal, a análise considera a diferença entre prevalências e a 

razão de prevalências (odds ratio), como apresentado na tabela 1 a seguir. Observe que a 

razão a/(a+b) é a prevalência do desfecho de interesse presente entre os expostos a uma 

intervenção ou a um efeito estudado e c/(c+d) é a prevalência do desfecho entre os não 

expostos (ausentes). Assim, a razão de prevalências RP (odds ratio) é simplesmente o 

coeficiente entre as duas prevalências, ou seja, RP = [a/(a+b)] / [c/(c+d)]. Já a diferença 

entre as prevalências (DP) é o resultado da subtração da prevalência dos não expostos da 

prevalência dos expostos, ou seja, DP = [a/(a+b)] – [c/(c+d)]. 

As estimativas de RP e DP indicam a magnitude da associação entre uma 

intervenção ou um efeito estudado e um fenômeno de interesse medido pela variável de 

desfecho. Se DP<0 e 0<RP<1, diz-se que a exposição é protetora, pois reduz a prevalência. 

Por outro lado, se DP>0 e 1<RP, diz-se que a exposição é prejudicial. Intervalos de 

confiança para os valores da razão de prevalências (odds ratio) podem ser calculados e 

utilizados para verificar a significância estatística, testando a hipótese nula (RP=1). 

 
 Desfecho  

Exposição Presente Ausente Total 

Presente a b a + b 

Ausente c d c + d 

Total a + c b + d a + b + c + d 

Tabela 11 – Exemplo de análise de prevalências 

 

Em uma revisão sistemática com dados quantitativos, os cálculos necessários para 

uma metanálise baseiam-se justamente no RP estimado em cada estudo, em seu intervalo 

de confiança e em um peso relativo do estudo, comparando o tamanho da amostra com o 

total de sujeitos incluídos em todos os estudos. O gráfico que apresenta os resultados de 



106 
 

 

cada estudo e a medida do efeito total de uma metanálise é chamado de gráfico de Forest, 

ou Forest plot (Lewis & Clarke, 2001; Neyeloff, Fuchs, & Moreira, 2012). 

 

A.3.2. Validação 
Os padrões para testes educacionais e psicológicos da American Psychological 

Association (APA) especificam cinco fontes de evidências para suportar a interpretação e o 

uso proposto dos escores de um teste: consequências do teste; conteúdo do teste; estrutura 

interna; processo de respostas; e relações com outras variáveis.   

A evidência de validade baseada no conteúdo do teste avalia quatro elementos da 

validade do conteúdo em relação a um domínio: definição (como o construto medido por 

um teste é definido operacionalmente); representação (quanto o teste representa 

adequadamente e mede o domínio); relevância (quanto cada item é relevante para o 

domínio); e adequação do procedimento de construção do teste (evitar conteúdo 

irrelevante). Métodos para obter evidência de validade, baseados no conteúdo do teste 

incluem tarefas de associação, escalas de classificação de congruência, estudos de 

alinhamento e classificação de similaridade de itens (Sireci & Faulkner-Bond, 2014). Esses 

são usualmente estudos mais complexos, que exigem recursos de pesquisa elevados. 

A evidência de validade, obtida a partir do processo de respostas a um instrumento, 

foi introduzida explicitamente pela primeira vez na versão de 1999 dos padrões da APA. 

Existem métodos específicos para obter evidências de validade a partir do processo de 

resposta, mas ainda se faz necessário estabelecer como combinar diferentes métodos 

(qualitativo e quantitativo), para desenvolver argumentos de validade abrangentes para 

suportar um uso proposto para o teste (Padilla & Benitez, 2014). 

A evidência de validade baseada na estrutura interna é obtida por meio de diversos 

métodos estatísticos para avaliar a dimensionalidade, a invariância da medida e a 

confiabilidade de um instrumento (Rios & Wells, 2014). 

Muitos construtos psicológicos são concebidos com uma estrutura hierárquica, 

abrangendo vários níveis de generalidade. Assim, na validação da estrutura interna, 

modelos alternativos para uma análise fatorial confirmatória (CFA) podem ser utilizados 

para estudar vários aspectos de um construto (Brunner, Nagy, & Wilhelm, 2012).  

Antes de adotar um modelo de ordem superior na análise fatorial confirmatória 

(CFA), o pesquisador deve obter evidências em relação à habilidade do modelo de ordem 

superior para explicar a variação nas variáveis manifestas melhor do que modelos 

alternativos mais parcimoniosos (Crede & Harms, 2015). Apesar de modelos bifatores e de 
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ordens superiores terem sido introduzidos há mais de 70 anos e algumas importantes 

aplicações demonstrarem seu potencial na conceituação de construtos psicológicos, na 

construção de medidas e na avaliação de propriedades psicométricas, suas hipóteses são 

bastante restritivas e limitam uma ampla aplicação (Reise, 2012). 

Outra técnica estatística utilizada na validação da estrutura interna é a análise de 

componentes principais (PCA). O primeiro componente principal da PCA não rotacionada 

coincide aproximadamente com o resultado da regressão linear por mínimos quadrados, foi 

tradicionalmente uma estimativa da intensidade do fator geral (Hair et al., 2005).  

A determinação da dimensionalidade por meio da análise fatorial exploratória de 

um instrumento é uma componente essencial da validade de construto. Apesar disso, não 

existe um consenso ou um conjunto de regras aceitáveis para determinar o número de 

fatores a serem retidos. Tipicamente, emprega-se a regra do autovalor maior do que um, ou 

então da declividade do gráfico de autovalores (Scree plot). Em uma análise fatorial, os 

autovalores são as variâncias de cada um dos fatores. Em geral, exige-se também uma 

análise paralela (Enzmann, 1997) em uma analise fatorial exploratória. 

Também muito utilizado na validação da estrutura interna, o coeficiente Alfa pode 

ser uma medida de fidedignidade (Hutz et al., 2015), mas caso a hipótese de 

unidimensionalidade não seja atendida, não deve ser interpretado como um índice de 

homogeneidade ou de consistência interna (Green & Yang, 2015).  

Um estudo evidenciou que não existe um único método para decidir sobre a 

identificação da unidimensionalidade, com manipulação do tamanho da amostra, da 

magnitude da comunalidade, da distribuição das respostas aos itens, da proporção de 

comunalidade do segundo fator, e do número de itens com cargas diferente de zero entre os 

fatores secundários (Slocum-Gori & Zumbo, 2011). 

A análise fatorial deve ser realizada antes de calcular a fidedignidade. Se as 

hipóteses necessárias forem confirmadas, o coeficiente Alfa pode ser relatado como 

coeficiente de fidedignidade. Caso contrário, recomenda-se reportar também outras 

medidas de qualidade.  

Mesmo assim, o coeficiente Alfa ainda é o método mais utilizado para estimar a 

fidedignidade e a consistência interna de instrumentos com diversos itens, tendo resistido 

ao tempo mesmo com suas limitações bem documentadas e com alternativas 

potencialmente quando os itens variam em qualidade ou têm uma distribuição assimétrica 

(Trizano-Hermosilla & Alvarado, 2016). Mesmo no caso das hipóteses de 

unidimensionalidade e tau-equivalência (modelo de mensuração com cargas fatoriais 



108 
 

 

similares) não serem satisfeitas, o Alfa tende a subestimar a fidedignidade, representando 

uma estimativa do seu limite inferior (Graham, 2006). 

Finalmente, tem-se aplicado também o modelo de equações estruturais (SEM) para 

a validação da estrutura interna. Entre outros indicadores de qualidade, a literatura sugere o 

coeficiente Omega hierárquico (McDonald, 1970; Widhiarso & Ravand, 2014), que é a 

razão entre a variância explicada pelas cargas fatoriais e a variância total, saídas usuais nos 

programas de SEM (Gignac, 2015). De forma geral, ao apresentar também outros 

indicadores de qualidade do modelo de equações estruturais minimiza-se uma 

interpretação inadequada da fidedignidade (Green & Yang, 2015). 

 

A.3.3. Modelo de Equações Estruturais 
O modelo de equações estruturais (SEM) engloba uma ampla gama de modelos: da 

regressão linear aos modelos de mensuração e às equações simultâneas. Incluem-se ainda a 

análise fatorial confirmatória (CFA), os modelos com múltiplos indicadores e múltiplas 

causas (MIMIC), a teoria da resposta ao item (IRT), entre outros. Considera-se que a 

modelagem por equações estruturais não constitui apenas uma técnica de estimação para 

um modelo em particular, mas sim um enfoque para pensar, estimar e relatar a modelagem 

multivariada (StataCorp LP, 2013). 

Os sete estágios na modelagem de equações estruturais são (Hair et al., 2005): 

1. Desenvolvimento de um modelo teórico; 

2. Construção de um diagrama de caminhos de relações causais; 

3. Conversão do diagrama de caminhos em um conjunto de modelos (estrutural e 

de mensuração); 

4. Escolha do tipo de matriz de dados e estimação do modelo proposto; 

5. Avaliação da identificação do modelo estrutural; 

6. Avaliação dos critérios de qualidade de ajuste; 

7. Interpretação e modificação do modelo, se teoricamente justificáveis. 

Para construir um modelo estrutural, traduz-se um diagrama de caminhos em uma 

série de equações estruturais em um procedimento direto. Cada contruto endógeno (com 

uma ou mais setas do diagrama de caminhos entrando) se torna uma variável dependente 

em uma equação separada. As variáveis preditoras (“independentes”) de cada equação são 

todos os construtos nos extremos das setas que chegam à variável endógena, que podem 

ser variáveis exógenas (nenhuma seta de entrada) ou outras endógenas. 
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Para especificar o modelo de mensuração, realiza-se uma análise fatorial 

confirmatória (CFA), com a especificação pelo pesquisador de quais variáveis definem 

cada construto (fator). As variáveis manifestas coletadas dos respondentes são chamadas 

de indicadores no modelo de mensuração. Para representar um construto, utilizam-se entre 

três e sete indicadores. Com um ou dois indicadores apenas, existe dificuldade em obter 

estimativas empíricas de fidedignidade, exigindo a especificação pelo pesquisador e a 

solução pode ser impraticável. Com oito ou mais, por outro lado, o pesquisador deve 

avaliar a unidimensionalidade do construto e a possibilidade de múltiplas subdimensões, 

que podem ser representadas em um modelo fatorial de segunda ordem (Hair et al., 2005). 

 No caso de escalas ou medidas já validadas, é comum o pesquisador impor a 

confiabilidade anteriormente obtida aos indicadores, forçando uma variância adequada e 

um significado específico ao construto. Para fixar a confiabilidade, o pesquisador impõe 

uma carga igual à raiz quadrada da confiabilidade, ou impõe um erro de medida igual a 1,0 

menos a confiabilidade. Se a matriz de covariância estiver sendo usada em lugar da matriz 

de correlações, a carga ou termo de erro devem ser multiplicados pela variância da variável 

indicadora. É comum realizar a conversão do diagrama de caminhos em dois subpassos: no 

primeiro o modelo de mensuração é estimado semelhante a uma análise fatorial, e então,  

este pode ser fixado no segundo subpasso quando o modelo estrutural é estimado. A lógica 

desse procedimento é justamente estabelecer a confiabilidade dos indicadores antes da 

estimação do modelo estrutural, evitando uma “confusão interpretacional” (Hair et al., 

2005) entre efeitos interno aos construtos e efeitos entre construtos. 

Além dos modelos (estrutural e de mensuração), o pesquisador estabelece também 

correlações entre os construtos exógenos e endógenos, por meio dos índices de 

modificação (modification indexes). Por um lado, a correlação entre construtos exógenos 

pode representar uma influência compartilhada sobre as variáveis endógenas. Por outro 

lado, a correlação entre construtos endógenos deve ser evitada, pois representam a 

correlação entre as equações estruturais e dificultam a interpretação.  

Os indicadores também podem estar correlacionados. Apesar dos índices de 

modificação deverem ser evitados de forma geral, estes se tornam importantes para 

representar efeitos conhecidos como a correlação entre os erros do processo de mensuração 

ou coleta de dados (Hair et al., 2005), que ocorre frequentemente nas medidas 

psicométricas.  
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O modelo de equações estruturais (SEM) compartilha três suposições com outros 

métodos multivariados: observações independentes, amostragem aleatória de respondentes, 

e a linearidade de todas as relações.  

O SEM costuma ser mais sensível ao desvio da normalidade multivariada, ou a uma 

forte assimetria ou curtose nas distribuições univariadas. A falta de normalidade 

multivariada é especialmente problemática por inflacionar a estatística qui-quadrado, 

criando um viés ascendente em valores críticos para determinar a significância estatística 

dos coeficientes (Hair et al., 2005). Os testes de normalidade devem ser realizados antes da 

escolha do tipo de matriz de dados e da estimação do modelo proposto.  

Juntamente com os testes de normalidade, o pesquisador deve verificar a existência 

de medidas excessivas (outliers), decidindo criteriosamente quanto à sua manutenção ou 

exclusão antes da estimativa do modelo. 

Assim como em outros métodos multivariados, o tamanho da amostra influencia a 

estimação e a interpretação dos dados em SEM. Além de ser a base para a estimação do 

erro amostral, o tamanho da amostra deve ser suficiente para que o modelo seja 

corretamente estimado e permita uma indicação sobre erro de especificação (variáveis 

omitidas, as quais enviesam os coeficientes). No caso de SEM, o número de graus de 

liberdade depende da matriz de covariância e do número de parâmetros a ser estimados e 

não do tamanho da amostra como no caso da regressão. 

Um tamanho recomendável de amostra fica entre 10 a 15 respondentes por 

parâmetro a ser estimado (Hair et al., 2005). Com a estimação de máxima verossimilhança 

(MLE), o tamanho mínimo da amostra é de 100 a 150, contudo, à medida que o tamanho 

da amostra aumenta, o método MLE aumenta sua sensibilidade na detecção de diferenças 

entre os dados. Quanto o tamanho amostral se torna grande (acima de 400 a 500), o 

método se torna excessivamente sensível, resultando em quase todas as medidas de 

qualidade de ajuste ruins.  

Assim, recomenda-se sempre testar um modelo com uma subamostra de 200, que é 

considerado um “valor amostral crítico” (Hair et al., 2005). A partir desse valor, o 

pesquisador pode avaliar a sensibilidade do modelo, aumentando a amostra 

incrementalmente, observando o efeito na estatística qui-quadrado, até obter uma amostra 

significativa. 

Além da técnica de máxima verossimilhança, o pesquisador pode testar outras 

técnicas para estimação do modelo. Os softwares comerciais geralmente oferecem opções 

de mínimos quadrados ponderados (WLS) ou generalizados (GLS), bem como uma 
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estimação assintoticamente livre de distribuição (ADF), a qual é menos sensível à não 

normalidade, mas exige um maior tamanho amostral. Além da técnica de estimação, o 

pesquisador pode escolher um processo, seja de estimação direta, ou utilizando técnicas de 

subamostragem com repetição (p.ex., com os comandos bootstrap ou bsample no software 

Stata), ou sem repetição (p.ex., com o comando sample). 

Na sequência, avalia-se a identificação do modelo, ou seja, se este possui os graus 

de liberdade suficientes para ser estimado. Se o número de coeficientes a serem estimados 

é grande em relação ao número de covariâncias ou correlações, indicando um pequeno 

número de graus de liberdade, podem emergir problemas semelhantes ao super 

ajustamento dos dados em outras técnicas multivariadas (Hair et al., 2005). No entanto, a 

falta de identificação também pode resultar de efeitos recíprocos (setas causais de duplo 

sentido entre dois construtos), ou por desproporcionalidade de escala entre os construtos. 

São possíveis sintomas de um problema de identificação: erros padrão muito 

grandes para um ou mais coeficientes; valores impossíveis como variâncias negativas de 

erros (conhecido como caso Heywood); ou elevadas correlações (±0,90) entre os 

coeficientes estimados (Hair et al., 2005). A única solução para um problema de 

identificação é definir mais restrições sobre o modelo, por meio de um processo 

estruturado, gradualmente fixando valores de alguns dos coeficientes que estavam sendo 

estimados, até que o problema seja solucionado. Por exemplo, o pesquisador pode fixar 

variâncias de erros de mensuração dos construtos, fixar coeficientes estruturais que são 

conhecidos e eliminar variáveis problemáticas (Hair et al., 2005). 

Para a avaliação de qualidade do ajuste, primeiro é preciso verificar a existência de 

estimativas transgressoras, tais como coeficientes estimados nos modelos (estrutural ou de 

mensuração), que excedem limites aceitáveis (Hair et al., 2005). Por exemplo, variâncias 

negativas ou não significantes de erros para qualquer construto, coeficientes padronizados 

excedentes ou muito próximos de 1,00, ou erros padrão muito grandes associados com 

qualquer coeficiente estimado. Cada uma dessas estimativas transgressoras encontradas 

deve ser resolvida separadamente, de forma similar ao realizado em relação ao problema 

de identificação. 

Em seguida, avalia-se o ajuste geral do modelo com uma ou mais medidas de 

qualidade de ajuste. A qualidade de ajuste mede a correspondência da matriz de dados de 

entrada (covariâncias ou correlações), com aquela estimada pelo modelo. A qualidade de 

um modelo de equações estruturais pode ser avaliada por meio de índices de ajuste. São 

definidos índices de ajuste absolutos e incrementais. 
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Os índices de ajuste absolutos determinam quão bem um modelo a priori se ajusta 

aos dados da amosta e demonstram qual modelo proposto tem o melhor ajuste. Essas 

medidas proveem uma indicação de quão bem uma teoria proposta se ajusta aos dados. Ao 

contrário de índices de ajuste incrementais, seu cálculo não se apoia na comparação com 

um modelo de referência (baseline), mas, em vez disso, é uma medida de quão bem o 

modelo explica a variância em comparação com nenhum modelo (Hooper et al., 2008). 

Incluídos nesta categoria estão o teste qui-quadrado, raiz quadrada média do erro de 

aproximação (RMSEA), estatística de qualidade de ajuste (GFI), estatística ajustada de 

qualidade de ajuste (AGFI), raiz quadrada média do resíduo (RMR) e raiz quadrada média 

do resíduo padronizada (SRMR). 

Índices de ajuste incremental, comparativos ou relativos, são índices que não 

utilizam a estatística qui-quadrado em sua forma absoluta, mas comparam seu valor com 

um modelo de referência (baseline). Para esses modelos, a hipótese nula é que todas as 

variáveis são não correlacionadas (Hooper et al., 2008). Aqui são incluídos o índice de 

ajuste normatizado (NFI) e o índice de ajuste comparativo (CFI).  

Com um modelo praticamente saturado, modelos mais complexos significam que o 

processo de estimação é dependente dos dados da amostra. Isso pode resultar em um 

modelo teórico menos rigoroso que paradoxalmente produz índices de ajuste melhores 

(Hooper et al., 2008). Para superar esee problema, dois índices de ajuste parcimoniosos 

foram desenvolvidos: índice de qualidade de ajuste parcimonioso (PGFI) e índice de ajuste 

normatizado parcimonioso (PNFI). O PGFI é baseado no GFI com um ajuste para perda de 

graus de liberdade. O PNFI também é ajustado para graus de liberdade, mas é baseado no 

NFI.  

Em relação a quais índices devem ser relatados, não é necessário ou realista incluir 

todos os índices providos pela saída de um software, pois isso pode sobrecarregar tanto 

revisores como leitores. Dada à pletora de índices de ajuste, é tentador escolher aqueles 

índices que indicam o melhor ajuste, mas isto também deve ser evitado. Com base em 

diretrizes da literatura, recomenda-se a inclusão da estatística chi-quadrado, seus graus de 

liberdade e o valor “p”, o RMSEA e seu intervalo de confiança associado, o SRMR, o CFI 

e um índice de parcimônia como o PNFI. Esses índices foram selecionados em lugar de 

outros por terem se mostrado menos sensíveis ao tamanho da amostra, a uma especificação 

errônea do modelo e à estimação de parâmetros (Hooper et al., 2008).  

Dada a complexidade do modelo de equações estruturais, não é incomum obter um 

ajuste ruim/pobre do modelo proposto. Não é recomendado permitir que índices de 
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modificação direcionem o processo de ajuste, contudo, algumas modificações podem 

melhorar substancialmente os resultados e podem ser incorporadas. É uma boa prática 

avaliar o ajuste de cada construto e seus items individualmente para determinar se existem 

alguns itens que são particularmente fracos. Os índices de ajuste são um guia útil, mas um 

modelo estrutural deve também ser examinado com respeito a uma teoria. Não se pode 

permitir que o ajuste do modelo direcione o processo de pesquisa, com o afastamento do 

propósito original do modelo de equações estruturais de testar uma teoria. Além disso, os 

índices de ajuste podem apontar um modelo bem ajustado, que, na realidade, tem um ajuste 

ruim de suas partes (Hooper et al., 2008). 

Uma vez verificado o ajuste geral do modelo, a mensuração de cada construto pode 

ser verificada quanto à unidimensionalidade e à fidedignidade. Por fim, o pesquisador 

procede com a verificação da validade do modelo.  

 

A.3.7. Estimando o Modelo de Equações Estruturais com Stata 
Para a estimação do modelo de equações estruturais (SEM), neste trabalho foi 

escolhido o software Stata na versão 13 (StataCorp LP, 2013). Ese programa inclui a 

ferramenta SEM Builder para auxiliar a criação dos diagramas de caminhos, no qual se 

pode também estimar o modelo e mostrar os resultados nos caminhos do diagrama.  

O Stata 13 (StataCorp LP, 2013) inclui os comandos “sem” e “gsem” para estimar 

esses modelos: “sem” ajusta SEMs lineares padrões (dados contínuos ou discretos 

binários), enquanto que “gsem” ajusta SEMs generalizados (dados contínuos, binários, 

ordinários, categóricos, ou multinomiais). Além da regressão linear, “gsem” permite 

diversas outras regressões (p.ex., logística) e permite trabalhar com dados aninhados e 

hierárquicos, com variáveis latentes (não observadas, não medidas ou fatores) em qualquer 

nível. O “gsem” permite ajustar modelos com efeitos mistos, incluindo efeitos não 

observados aleatórios, aninhados e cruzados. 

Existem várias funções de pós-estimação no Stata 13 (StataCorp LP, 2013), porém, 

“sem” provê diversas opções não disponíveis em “gsem”, mas alguns testes de “sem” 

dependem da hipótese de normalidade multivariada. Entre essas opções, destacam-se os 

índices de modificação (estat mindices), somente disponíveis em “sem”, que permitem 

testar se correlações entre os erros e/ou caminhos omitidos deveriam ser incluídos.  

Resumidamente, são as seguintes as opções de pós-estimação: reestimar o modelo 

(sem e gsem); mostrar razões de prevalência (odds ratios), de incidência (incidence-rate 

ratios), etc. (gsem); obter estatísticas de qualidade de ajuste (sem e gsem); testar inclusão 
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de caminhos omitidos e relaxamento de restrições (sem); testar a simplificação do modelo 

(sem e gsem); mostrar outros resultados, estatísticas e testes (sem e gsem); obter valores 

previstos (sem e gsem); usar os comandos contrast (ANOVA), pairwise comparison e 

margins (sem e gsem); acessar valores armazenados (coeficientes, matrizes, etc.). 
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APÊNDICE B – ESTUDOS SELECIONADOS SOBRE FADIGA NA AVIAÇÃO 

 

Aqui são citados alguns estudos de campo considerados mais relevantes, visando 

coletar dados e apoiar um sistema baseado em evidências para a implementação de um 

sistema de gerenciamento do risco de fadiga humana. 

Um estudo analisou quais fatores estão relacionadas à fadiga dos pilotos em voos de 

curto alcance (short-haul), investigando a duração da jornada, o número de segmentos, o 

aeroporto de partida (com repouso prévio fora da base) e os horários de partida e chegada 

(Powell, Spencer, Holland, Broadbent, & Petrie, 2007). 

Outro estudo investigou além do papel da duração da jornada, os efeitos da hora do dia 

e de um ou dois segmentos de voo, conhecidos como etapas voadas. A fadiga foi avaliada 

na fase de voo conhecida como o topo da descida (final da longa e geralmente monótona 

fase de cruzeiro em altitude, quando se inicia a descida para aproximação e pouso), com 

base em uma escala subjetiva unidimensional (Samn & Perelli, 1982). Os achados 

indicaram um efeito marcante na fadiga em função da hora do dia, com os mais altos níveis 

na chamada “janela circadiana baixa” (0200 – 0600). A fadiga foi maior em uma jornada 

mais longa e foi 56% maior no final de uma jornada com duas etapas, em comparação com 

apenas uma etapa  (Powell, Spencer, Holland, & Petrie, 2008). 

Também foi estudada a parametrização e validação de um modelo para estimar o 

tempo médio de sono entre pilotos da aviação civil, envolvidos em voos de longo curso 

(long-haul), durante o período de repouso fora da base (layovers), após voar através de 

múltiplos fusos horários. Os tempos de sono foram coletados dos participantes em 

condições normais de operação comercial, usando diários e actígrafos de pulso. Com 

equações do modelo baseadas em uma distribuição ponderada entre indivíduos dormindo 

em seu domicílio e no repouso fora da base, incluindo algoritmos para contabilizar o 

déficit de sono e a ressincronização circadiana, foi possível estimar o tempo médio de sono 

com razoável acuracidade  (Darwent, Dawson, & Roach, 2010). 

Mecanismos computacionais foram explorados para contrastar a fadiga associada ao 

tempo na tarefa com a fadiga associada ao tempo de vigília e ao ritmo circadiano, 

sugerindo que os efeitos de curta duração em relação ao tempo na tarefa e os efeitos de 

longo prazo da homeostase sono/vigília compartilham mecanismos neurofisiológicos. Isso 

tem implicações importantes nos settings de aplicação, nos quais longas jornadas de 

trabalho e longos períodos de vigília se combinam para criar situações em que os 
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decrementos de desempenho podem ser severos, resultando em consequências desastrosas  

(Gunzelmann, Moore, Gluck, Van Dongen, & Dinges, 2010). 

Um estudo avaliou se a fadiga de pilotos que voam rotas ultra longas (duração superior 

a 16 horas em pelo menos 10% das viagens, em um período de 90 dias) era maior do que 

aqueles que voavam apenas as rotas longas. Escalas subjetivas de sonolência (Akerstedt & 

Gillberg, 1990) e fadiga (Samn & Perelli, 1982), assim como a tarefa de vigilância 

psicomotora (PVT) foram avaliadas antes, durante e depois de cada voo. Os achados 

indicaram que um sono adicional durante o voo mitigou a fadiga nos voos mais longos, 

sugerindo a necessidade de mais pesquisas que contrastem o tempo de sono em voo versus 

tempo de vigília no topo da descida (Gander, Signal, et al., 2013). 

Com medidas semelhantes a este anterior, adicionadas a diário de sono e actígrafo, 

outro estudo monitorou voos de longo curso com período de repouso fora da base. Duas 

influências opostas foram observadas afetando o sono e o PVT no período de repouso fora 

da base: uma aclimatação circadiana progressiva ao horário local e um aumento de 

jornadas durante a noite local, com sono deslocado do tempo fisiológico ótimo. No retorno 

à base, observou-se uma rápida readaptação pós-viagem, possivelmente facilitada por 

oportunidades de sono não restritivas, associadas aos padrões de relacionamentos 

familiares e sociais (Gander, van den Berg, Mulrine, Signal, & Mangie, 2013). 

Em uma avaliação do desempenho de pilotos em função da carga de trabalho mental, a 

fadiga subjetiva foi medida com a escala de Avaliação do Inventário de Fadiga (FAI – 

Fatigue Assessment Inventory) e a medida objetiva foi realizada com um teste de equilíbrio 

na posição ereta, acompanhado de um teste de frequência de fusão de pixels em imagens 

tremulando. Não foram observadas diferenças na FAI antes e após o voo simulado, mas 

foram observadas diferenças significativas nos testes objetivos, sugerindo que essas 

mudanças mentais possam ter sido causadas parcialmente pela carga de trabalho (Ma et al., 

2014). 

Contramedidas à fadiga devem estar disponíveis para fazer face aos efeitos da privação 

ou de distúrbios do sono. Apesar de a cafeína ser usualmente empregada para manter a 

vigilância e o desempenho, essa contramedida não endereça uma das principais fontes de 

fadiga, que é o sono insuficiente. Assim, cochiladas estratégicas têm sido consideradas um 

meio eficaz de manter o desempenho, enquanto ajuda a reduzir o déficit de sono do 

indivíduo. Já existem evidências sugerindo esses tipos de cochilo também para pilotos, 

como oportunidades de sono tanto em áreas de repouso designadas nos aeroportos como na 

cabine de pilotagem. Essas cochiladas podem ser benéficas na redução, tanto da 
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deficiência de desempenho e da vigilância associada à fadiga, como do sentimento 

subjetivo de sonolência. Com a gestão adequada da inércia do sono logo após acordar de 

um cochilo, uma vez que ela varia com a duração do sono, os achados indicam que os 

benefícios podem superar os riscos potenciais  (Hartzler, 2014). 

Níveis de fadiga em pilotos terminando sua jornada tarde da noite (00:00 – 02:00) 

foram analisados e comparados com os de pilotos começando sua jornada cedo (05:00 – 

07:00). A fadiga foi medida por meio de diário de sono em computador portátil, no qual 

era registrado também o nível de fadiga ao final da jornada, comparado com actigráfo. 

Mesmo com duração de sono anterior ao início da jornada mais longa, os pilotos que 

terminavam a jornada tarde da noite indicaram uma maior fadiga do que os que a 

iniciavam cedo. O estudo sugere que os voos que terminam tarde estão associados com 

tempos mais longos de vigília em horas em que o sistema circadiano deixa de promover a 

vigilância (Vejvoda et al., 2014). 

Dois estudos de campo para investigar a carga de trabalho em fases do turno e entre os 

turnos de trabalho foram conduzidos com duas ferramentas customizadas, sendo a primeira 

uma tarefa de memória e a segunda um questionário baseado na demanda, controle e apoio 

psicossocial no trabalho (Johnson & Hall, 1988; Karasek, 1979; Theorell & Karasek, 

1996). Duas outras dimensões, que supostamente contribuem para a percepção do trabalho 

também foram exploradas: conflitos trabalho-família e disponibilidade de recursos 

humanos e técnicos. As ferramentas foram consideradas apropriadas para associar a 

avaliação de carga de trabalho com a vigilância dos operadores e o desempenho no 

trabalho (Melan & Cascino, 2014). 

A análise da eficácia de diretrizes para mitigar a fadiga, incluindo recomendações de 

sono durante a viagem, foi estudada em voos de ida em rota de ultra-longo curso em 

sentido oeste e, de retorno, em rota de longo curso. Além do diário de sono e do actígrafo, 

cada tripulante avaliou sua fadiga em momentos chave dos voos com escalas subjetivas 

unidimensionais (Akerstedt & Gillberg, 1990; Samn & Perelli, 1982) e a tarefa de 

vigilância psicomotora (PVT). As medidas mitigadoras foram implementadas pela maioria 

dos pilotos e não foi encontrada diferença significativa entre os voos de ida e retorno 

(Signal et al., 2014) 

A duração e os horários dos voos podem ser fatores que influenciam a fadiga, em 

função das fases do ritmo circadiano abrangidas durante o voo.  A maior parte dos estudos 

de campo foca em voos específicos, com limitada variação de horários de partida e com 

pequenas amostras, portanto, não permitindo avaliar essa hipótese. Assim, um estudo 
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combinou resultados de quatro estudos anteriores, incluindo 13 voos de longo e ultra-longo 

curso, com viagens de ida e volta e diferentes horários de partida e chegada. Escalas 

subjetivas unidimensionais (Akerstedt & Gillberg, 1990; Samn & Perelli, 1982) e a tarefa 

de vigilância psicomotora (PVT) foram avaliadas antes do voo e no topo da descida, além 

do monitoramento do sono com actígrafos. A análise de variância foi utilizada para 

identificar associações independentes entre fadiga e fatores operacionais. Os achados 

confirmaram a hipótese da influência dos diferentes horários de partida e chegada dos 

voos, bem como de sua duração, do sono de repouso em voo e das medidas de fadiga no 

topo da descida (Gander, Mulrine, et al., 2014). 

Modelos biomatemáticos têm sido mais utilizados na previsão da fadiga nas operações 

das empresas aéreas e têm sido propostos como um possível componente de um sistema de 

gerenciamento do risco da fadiga humana (FRMS). Um estudo foi realizado para avaliar o 

modelo do sistema de avaliação da fadiga de tripulantes (SAFE - System for Aircrew 

Fatigue Evaluation) em relação a medidas de fadiga em voo, durante um período de 10 

anos, em uma variedade de operações. De forma geral, a correlação entre a fadiga 

observada e prevista foi mais forte com uma medida da fadiga subjetiva unidimensional 

(Samn & Perelli, 1982), com a qual se observou discrepâncias de até 15%, analisando por 

jornadas, horários e duração dos turnos (Powell et al., 2014). 

Ao comparar as medidas de fadiga em comissários de voo (tripulação comercial) com 

as tipicamente realizadas com pilotos (tripulação de voo), um estudo concluiu que a 

mitigação do FRMS foi eficiente e que a coleta de dados foi viável, recomendando que as 

diferenças operacionais entre pilotos e comissários sejam consideradas nas medidas e na 

mitigação da fadiga (van den Berg et al., 2015). 

Em laboratórios, escalas subjetivas unidimensionais (Akerstedt & Gillberg, 1990; 

Samn & Perelli, 1982) e a tarefa de vigilância psicomotora (PVT) têm sido sensíveis à 

história recente de sono/vigília e à fase circadiana. Em um estudo em operações de voos 

transmeridianos, as escalas subjetivas mostraram uma associação esperada com a história 

de sono/vigília e a fase circadiana. Isso não ocorreu com o PVT no topo da descida, que 

mostrou uma associação com a variação circadiana, mas não com a história de sono/vigília 

(Gander et al., 2015). 

A maior parte da pesquisa relacionando o desempenho em uma tarefa e a atividade 

neuronal tem sido conduzida em laboratório. Um estudo de campo investigou os efeitos da 

atividade da medida do eletroencefalograma (EEG) em voo, com a manipulação de 

manobras com complexidade variável, entre pilotos de helicópteros militares. Os 
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resultados sugerem que as gravações de EEG podem auxiliar a avaliação do desempenho 

cognitivo em cenários naturalísticos e, consequentemente, apoiar a prevenção de acidentes 

(Di Stasi et al., 2015).  

Em outro estudo, foi investigado o relacionamento da fadiga com a dinâmica 

oculomotora, medindo os movimentos dos olhos de pilotos de helicópteros militares, antes 

e após missões de voo simuladas com diferentes durações. Os resultados indicaram uma 

redução da velocidade dos movimentos sacádicos dos olhos maior após as missões mais 

longas, sugerindo que essa medida pode servir como um “biomarcador” da fadiga (Di Stasi 

et al., 2016). 

A fadiga é reconhecidamente um fator de risco para o desempenho em voo e a 

segurança da aviação civil, contudo ainda não se tem maiores evidências científicas se o 

número de etapas também afeta a fadiga. Um estudo foi realizado com pilotos de uma 

empresa aérea regional, comparando medidas de fadiga ao longo de jornadas de nove horas 

no simulador, com múltiplas decolagens e pousos em comparação com apenas uma 

decolagem e um pouso. Escalas subjetivas unidimensionais (Akerstedt & Gillberg, 1990; 

Samn & Perelli, 1982) e a tarefa de vigilância psicomotora (PVT) foram utilizadas 10 

vezes ao longo da jornada. Os resultados indicaram um aumento da fadiga nas operações 

com múltiplos segmentos (Honn, Satterfield, McCauley, Caldwell, & Dongen, 2016). 

 Em um primeiro estudo sobre a prevalência da fadiga em pilotos de linhas aéreas 

portuguesas, utilizando o instrumento da escala de severidade de fadiga (FSS – fatigue 

severity scale), foram atribuídas prevalências da fadiga total e mental (FSS≥4) de 89,3% e 

94,1%, respectivamente para pilotos operando em longo curso e médio/curto curso. Os 

resultados mostraram uma maior fadiga entre os pilotos operando em rotas de médio/curto 

curso (Reis et al., 2013). 

Internacionalmente, este tema continua sendo intensamente estudado. Após a conclusão 

desta pesquisa, diversos outros trabalhos já foram publicados (Reis, Mestre, Canhao, et al., 

2016; Reis, Mestre, Canhão, et al., 2016; Rudari, Johnson, Geske, & Sperlak, 2016; Starr 

Jr, 2017; van Drongelen, Boot, Hlobil, Smid, & van der Beek, 2017; Yildiz, Gzara, & 

Elhedhli, 2017). No Brasil, alguns trabalhos também já destacam a importância e a 

atualidade do tema da fadiga na aviação (Fajer, Almeida, & Fischer, 2011; Fajer & 

Fischer, 2012; Licati, Brito, Costa, Silva, & Araújo, 2010; Licati, Rodrigues, Wey, Fischer, 

& Menna-Barreto, 2015; Ribeiro-Silva, Rotenberg, & Fischer, 2016). 
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ANEXO AN1 – PESQUISA ABRAPAC – PARECER DO CEP 

 

 Este anexo inclui uma cópia do Parecer Consubstanciado do CEP/IFSP n. 625.158, 

de 24/04/2014, por meio do qual a pesquisa da ABRAPAC obteve sua aprovação de 

acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 
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