
AGOSTO 2020/ No 2

NESTA EDIÇÃO:
• Perda de controle em voo • O Programa FOQA • Transtorno de Estresse Pós-Traumático



2
 AGOSTO 2020 | ABRAPAC - FLIGHT DECK

Os últimos meses mostraram ao mundo o valor da resiliência. Termo 
esse emprestado da Física, onde a definição diz que alguns corpos 
apresentam a capacidade de retornar à forma original após terem 

sido submetidos a uma deformação elástica. A capacidade de se recobrar 
facilmente ou se adaptar ao infortúnio ou às mudanças. 

Como não há mal que sempre dure, a pandemia vai passar. E a indústria 
da aviação deverá se adaptar ou talvez até se reinventar para ultrapassar 
essa tempestade e sair dela com apenas alguns arranhões. Na cabine 
de comando de cada aeronave, os aviadores estão resilientes, a cada 
decolagem, a cada briefing e cada pouso, deixando para fora do cockpit 
toda a incerteza, todo medo e toda a angústia que essa pandemia possa 
estar causando. 

Por isso, a ABRAPAC humildemente presta aqui a sua homenagem a cada 
aviador e aviadora que aperta os cintos e inicia seu voo com o mais alto grau 
de profissionalismo, para dar continuidade a esse serviço essencial.

Nesta segunda edição da FLIGHT DECK, apreentamos três artigos 
com assuntos que recobrem a nossa rotina de trabalho. Um grupo de 
acadêmicos da Universidade Anhembi Morumbi mostra o resumo de sua 
relevante pesquisa acerca do Transtorno de Estresse Pós-Traumático. Já 
o comandante Gabriel Gregio nos brindou com um excelente artigo sobre 
FOQA. O comandante Hamilton Linhares, por sua vez, nos traz o assunto 
perda de controle em voo, com uma abordagem didática e ao mesmo tempo 
rica em detalhes.

Boa Leitura!

Cmte. Paulo Licati
Presidente da ABRAPAC

Gestão 2019/2020

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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www.pilotos.org.br
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www.youtube.com/AbrapacVideos



3
 AGOSTO 2020 | ABRAPAC - FLIGHT DECK

SUMÁRIO

4 PErDA DE CONTrOLE Em vOO 
POr CmTE. HAmILTON LINHArES ZOSCHkE

6 O PrOGrAmA FOQA 
POr CmTE. GAbrIEL GrEGIO

8 TrANSTOrNO DE ESTrESSE 
PóS-TrAumáTICO 
POr ALAN rODrIGuES DE SOuZA, GuSTAvO 
HENrIQuE ruIZ mALErbA, HEbErT mOrAIS CruZ, 
NATÃ WESLEy DE SOuSA E vINíCIuS GALvÃO DE 
mELO SILvA

ABRAPAC - Associação Brasileira de Pilotos 
da Aviação Civil
Presidente: Paulo Licati

Diretor Financeiro e Administrativo: Carlos Seixas

Diretor Técnico: Daniel Mantovani

Diretor Suplente: Rogério Aguirres 

Conselho Deliberativo e Fiscal: Luiz Cabral, 
Diogo Jácomo, Vitor Chahud e Emerson Macedo

Equipe de Trabalho: Aida Pereira Villa 
(administração), Edneia Reis (financeiro), Daniela 
Cerqueira (atendimento ao associado), Priscila 
Dower Mendizabal (advogada), Alfredo Menquini 
(safety), Paulo Mancha D’Amaro (comunicação)

Design e Diagramação: Érica Duarte

EXPEDIENTE
Jornalista responsável: Paulo D’Amaro (MTB 
23627)
Foto da Capa: Boeing/divulgação

ABRAPAC
Sede: Av. Washington Luís, 6675 - CJ. 608 São 
Paulo - SP, 04627-004
Telefone: (11) 3181-1499
Whatsapp: (11) 98206-1664
Site: www.pilotos.org.br
Twitter: @abrapac
Instagram: @abrapac
Facebook: facebook.com/abrapac.pilotos
Linkedin: linkedin.com/abrapac

Quer enviar um artigo para FLIGHT DECK? Entre em contato pelo e-mail safety@pilotos.org.br



4
 AGOSTO 2020 | ABRAPAC - FLIGHT DECK

Como pilotos e aviadores, somos constante-
mente treinados para lidar com situações 
anormais e emergenciais. Hoje em dia, é co-

mum as empresas aéreas colocarem seus pilotos 
a cada seis meses em sessões de treinamento, de 
avaliação e de treinamento e avaliação do fator 
humano (sessões LOE ou LOFT). Ou seja, tenta-
mos a todo custo lidar com o indesejável ou mi-
tigar situações que podem colocar tripulantes, 
passageiros e aeronaves em perigo.

Apesar de toda a tecnologia disponível e dos es-
forços acima mencionados, acidentes aconte-
cem. Em 31 de maio de 2009, uma aeronave Air-
bus A330 pertencente a Air France, de última 
geração, decola do aeroporto Internacional do 
Rio de Janeiro com destino à Paris, vindo a de-
saparecer pouco tempo depois, sobre o Oceano 
Atlântico, entre o Brasil e a África. 

Logo seriam localizados destroços da aeronave 
e confirmadas as mortes das duzentas e vinte e 
oito pessoas a bordo. Após investigações e com a 
recuperação e leitura dos dados da caixa preta da 
aeronave, os acontecimentos seriam elucidados. 

Tratava-se de um caso clássico de perda de con-
trole em voo. Ao se aproximar da área do Atlânti-
co conhecida como ITCZ (Intertropical Confluence 
Zone- sistema meteorológico tropical onde há 

Perda de controle em voo
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Embora extremamente perigosa, ela pode ser evitada. E o fator humano é, 
indubitavelmente, a principal ferramenta de mitigação

                                    
Por Hamilton Linhares Zoschke

“Os eventos LOC-I podem ocorrer 
com qualquer avião, mas o foco 

recai sobre aeronaves comerciais”
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convergência dos ventos alísios, caracterizado 
por formações altamente convectivas), a aerona-
ve executa um desvio meteorológico insuficiente 
para livrar grandes formações meteorológicas à 
frente, voando através de um topo contendo cris-
tais supercongelados. 

Os cristais obstruíram as tomadas estáticas e di-
nâmicas, tornando inválidas as leituras de velo-
cidade. Assim, um modo mais básico e com me-
nos proteções de envelope de voo fora ativado, 
permitindo que a aeronave se aproximasse da 
situação de estol. 

Procedimentos inapropriados de voo contribuí-
ram para que a aeronave ficasse fora de controle, 
vindo a colidir com a superfície do mar, a uma 
razão de descida de aproximadamente dez mil 
pés por minuto.

Novo rumo na segurança
A partir desse evento, a IATA (International Airli-
ne Transport Association), bem como órgãos como 
a Flight Safety Foundation direcionaram seus es-
forços para o entendimento, controle e mitigação 
do evento agora conhecido como LOC-I (Loss of 
Control in Flight). 

Por conveniência, passo a me referir a este even-
to usando essa sigla. Importante salientar que os 
eventos LOC-I podem ocorrer com todo e qual-
quer tipo de aeronave. Porém, o foco maior recai 
sobre aeronaves comerciais, pois a grande tota-
lidade dos eventos estatisticamente estudados 
abrange este tipo de operação.

Para se ter uma ideia da criticidade deste evento, 
de acordo com a IATA, no ano de 2015 3% dos aci-
dentes foram LOC-I, porém respondendo por 33% 
dos acidentes fatais. Entre 2012 e 2016 houve 30 
acidentes relacionados a LOC-I, com 949 fatali-
dades. Aproximadamente 93% dos eventos LOC-I 
resultam em perda de casco (hull losses) e 90% in-
correm em fatalidades.

E quais são os principais fatores causadores do 
evento LOC-I?

“Entre 2012 e 2016 houve 30 
acidentes relacionados a LOC-I, 

com 949 fatalidades”
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Baseado em definições da EASA e da IATA, nos é 
possível apontar os principais fatores causadores 
de LOC-I, separando-os em grupos: fator humano, 
fatores técnicos, fatores ambientais e fatores ge-
renciais. Importante frisar que para cada grupo 
identificado como fator causal, os players envol-
vidos desenvolvem processos mitigatórios, redu-
zindo a probabilidade de ocorrência dos mesmos.

“Os acidentes e incidentes aeronáuticos estão 
sempre direta ou indiretamente ligados ao fator 
humano, envolvendo uma sequência de eventos 
e vários fatores contribuintes” (IATA 2016).

Sempre haverá, portanto, a participação do fator 
humano em tais eventos, seja como fator causa-
dor, seja como elemento fundamental à recupe-
ração da capacidade de voo da aeronave. 

Trocando em miúdos, o elemento humano é res-
ponsável direta e indiretamente pela capacida-
de de evitar uma condição de perda de controle 
em voo. Mas, uma vez que esta ocorra, é ele que, 
através de treinamento, preparação e habilidade 
manual, irá reestabelecer a condição de controle 
de voo da aeronave. 

Consciência situacional e resiliência ao start-
le effect (efeito surpresa) são fundamentais ao 
piloto neste interim. Ainda, a disciplina, a ade-
são aos procedimentos padronizados, a capaci-
dade de monitoramento de sistemas aliados a 
um bom CRM (Crew Resource Management) serão 
qualidades indispensáveis ao gestor de risco, ou 
seja, o piloto.

Fatores técnicos resumem-se em equipamen-
tos que operem sem falhas. Ou, ainda, falhas 
gerenciáveis e que não interfiram na condução 
segura do voo. Cabe, portanto, aos fabricantes e 
operadores a responsável operação e liberação 

para voo das aeronaves, em condições técnicas 
adequadas.

Fatores ambientais compreendem principal-
mente os elementos meteorológicos, como se 
observou no acidente relatado acima. Também 
aqui se classificam eventos como tesouras de 
vento (windshears, downdrafts), turbulências con-
vectivas, raios, formação de gelo (alteração das 
superfícies aerodinâmicas), cristais de gelo em 
altitude, precipitações, CAT (Clear Air Turbulence) 
e esteiras de turbulência. 

É importante, pois, a disseminação do conheci-
mento das condições meteorológicas impactan-
tes à segurança de voo, aos aeronavegantes e 
despachantes de voo.

Gerenciar ou assumir riscos
Fatores gerenciais são bastante abrangentes, 
iniciando-se na seleção de pilotos. Os pilotos são 
hoje encarados como gestores de risco. Assim, os 
setores de seleção de pessoal devem buscar pro-
fissionais com o perfil risk manager, ou seja, pilo-
tos capazes de avaliar o risco envolvido. 

Utilizando-se mais uma vez do caso acima, um 
desvio meteorológico bem executado evita situ-
ações de risco desnecessárias. Temos no extre-
mo oposto o perfil risk taker, ou seja, o piloto que 
arrisca para ver o que dá, e muitas vezes expõe 
a aeronave e passageiros a riscos elevados (atra-
vessar uma formação meteorológica, forçar uma 
aproximação fora dos parâmetros de estabiliza-
ção, por exemplo). 
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Gravador de dados do AF447

“O evento LOC-I pode ser evitado. 
O fator humano é a principal 

ferramenta de mitigação”
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Hamilton Linhares Zoschke
Comandante de A350, participou da 
criação do grupo de pilotos técnicos da 
Latam, atuando neste por 6 anos. Ba-
charel em Ciências Aeronáuticas, cursa 
pós-graduação em Gestão de Empresas.

SoBRe o AutoR

Aqui se inclui a questão do treinamento de pilo-
tos, inclusive em simulador. Este evoluiu drasti-
camente após o acidente do Airbus A330 e outros 
que vieram em sequência. Mais ênfase tem sido 
dada ao voo manual e às situações inesperadas 
onde se trabalha o efeito surpresa (startle effect), 
em detrimento de treinamentos antigos onde a 
mecanização de procedimentos era a regra. 

Também é muito importante que a organização 
(empresa aérea) seja a responsável pelo irrestrito 
patrocínio aos setores de segurança de voo, onde 
ocorre a análise de dados e disseminação da in-
formação relativos aos acidentes e incidentes 
ocorridos dentro da mesma.

Digno de nota também o esforço da indústria ae-
ronáutica em sistemas e procedimentos, evitan-
do-se de ocorrências ligadas à LOC-I.   

Os sistemas de radar meteorológico, por exemplo, 
instalados a bordo do Airbus A350, um sucessor 
do Airbus A330, operam quase de modo autônomo: 
eles estão sempre ligados em voo e provêm leitu-
ras precisas laterais e verticais das formações à 
frente da aeronave, além de alerta aural e visual da 
aproximação de formações meteorológicas (para 
que se encontrem desligados em voo, por exemplo, 
o piloto deverá entrar em uma página dedicada ao 
sistema e assim intencionalmente desligá-lo).

No Brasil, existe um comitê chamado BCAST (Bra-
zilian Commercial Aviation Safety Team), formado 
por representantes de várias companhias aéreas e 
também de órgãos ligados à aviação civil. O BCAST 
tem como objetivo tratar os assuntos relacionados 
à segurança operacional no âmbito das empresas 
reguladas pelo RBAC 121. Esse comitê desenvolve 
estudos para aplicação de boas práticas relaciona-
das aos principais temas de segurança operacio-
nal, sendo que a LATAM é hoje a responsável pelo 
tema Perda de Controle de Voo (LOC-I).

O grupo já realizou 17 reuniões, totalizando mais 
de 680 horas/homem de trabalho direcionado a 
melhorias na prevenção da perda de controle em 
voo. Vários pontos têm sido discutidos pelos ope-
radores, como fatores contribuintes, treinamento 
e safety enhancements aplicáveis ao tema LOC-I.

O evento LOC-I, portanto, embora extremamente 
perigoso, pode ser evitado. Isto exige a partici-
pação e o envolvimento de todos os setores re-
lacionados à atividade aérea. O fator humano é, 
indubitavelmente, a principal ferramenta de mi-
tigação. Por ele passam todas as ações mitigató-
rias: seleção, treinamento, conhecimento, práti-
cas seguras, gerenciamento de risco, habilidade 
manual, preparação e sucesso operacional.

Assim, os dados estatísticos relativos ao even-
to de perda de controle de voo tenderão a sofrer 
significativas e graduais melhoras, confirmando 
o transporte aéreo como o mais seguro meio de 
transporte em atividade. 
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Hoje, temos a grata oportunidade de falar 
sobre uma ferramenta muito interessante 
dentro da área de segurança operacional e 

que tem uma grande parcela de responsabilida-
de no aumento dos índices de segurança de voo 
no mundo afora. Ela contribui amplamente com 
a redução dos índices de aproximações não esta-
bilizadas com base em análise de dados, trazen-
do detalhes das operações, mostrando padrões e 
monitorando pequenos erros e ou desvios opera-
cionais que ocorrem na operação.

O programa FOQA, nome dado ao programa de 
monitoramento de dados de voo, foi definitiva-
mente regulamentado pela ICAO no ano de 2006. 
Entretanto, vale ressaltar que a ferramenta já era 

amplamente utilizada em operadores aéreos na 
Europa e na Ásia.

Atualmente, no Brasil, o programa FOQA está 
prestes a completar 20 anos de operação dentro 
das empresas aéreas brasileiras e com isso po-
demos afirmar que muita coisa mudou na segu-
rança de voo desde a sua implantação.

A evolução tecnológica
No contexto de operação do sistema nas empresas 
aéreas - foco deste artigo -, é importante ressaltar 
a grande evolução tecnológica desde sua implan-
tação. No início, apenas informações dos gravado-
res de dados (DFDR) eram analisadas. Isso ocorria 
após download da unidade FDR, realizado na 

Prestes a completar vinte anos de operação dentro das empresas aéreas brasileiras, a 
ferramenta permitiu grande evolução desde a sua implantação

                                    
Por Gabriel Gregio

O Programa FOQA
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própria aeronave ou após da remoção para leitura 
em laboratório da área da manutenção.

Isso tornava o processo pouco eficiente. As uni-
dades FDR gravavam no máximo as últimas 50 
horas de voo e era necessário realizar o downlo-
ad com frequência. Isso acarretava ações de ma-
nutenção um tanto quanto burocráticas e exigia 
um estoque de equipamentos de reposição, além 
de pessoal qualificado.

Além disso, aeronaves mais antigas monitora-
vam pequena quantidade de parâmetros de voo 
e uma baixa resolução dos dados, o que tornava 
as análises de FOQA pouco precisas.

No entanto, com a evolução tecnológica dos avi-
ônicos embarcados, novos computadores que 
gerenciam os dados a serem gravados pela ae-
ronave (FDAU, DMU, FDIMU, entre outros) come-
çam a surgir na indústria aeronáutica, tornando 
desnecessária a remoção das unidades de FDR e 
possibilitando a cópia dos dados em mídias mais 
adequadas para realizar recuperação sistemáti-
ca de dados. Tornou-se possível também a inclu-
são de grande quantidade de parâmetros de voo 
com mais qualidade e precisão.

Aeronaves mais modernas, como B787, A350, 
A380, A320NEO, B737MAX e  Embraer E2, além 
de gravarem uma infinidade de dados com mui-
ta precisão, contam com tecnologia de transmis-
são de dados moderna, em que, por vezes, não há 
necessidade de intervenção da equipe de manu-
tenção para a obtenção dos dados de voo, pois 
são transmitidos automaticamente, através da 
internet, para os servidores das empresas aére-
as, por meio de tecnologias de telefonia celular 
ou por Wi-Fi, em alguns casos.

A utilização dos dados
Nas aeronaves mais modernas, milhares de pa-
râmetros são monitorados e esses dados são uti-
lizados em larga escala, tanto no programa FOQA, 
com o objetivo de aumentar a segurança opera-
cional, como também na engenharia e na ma-
nutenção, o que viabiliza o monitoramento de 

“O FOQA está prestes a completar 
20 anos no Brasil e muita coisa 
mudou desde sua implantação”
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parâmetros essenciais de performance das aero-
naves e de “saúde” dos motores e outros sistemas.

O monitoramento dos dados da aeronave por par-
te da engenharia e da manutenção é conhecido 
como programa MOQA e tem como objetivo prin-
cipal monitorar parâmetros da aeronave e dos 
motores que possam vir a sinalizar alterações em 
sistemas de modo preditivo, ou seja, antes mesmo 
de representarem algum tipo de problema.

Abaixo, alguns exemplos de sistemas monitorados:
• Vibração de componentes dos motores;
• Temperaturas de várias sessões dos 

motores;
• Variações de pressão e temperatura 

nos sistemas de pressurização e ar 
condicionado (bleed e packs);

• Temperatura dos freios;
• Posição das superfícies de comando de voo;

Dentre esses sistemas monitorados, é possível 
que a equipe de manutenção tenha visibilidade 
de problemas que uma aeronave eventualmen-
te apresente e assim monitore e programe ações 
preventivas, reduzindo a manutenção e aumen-
tando a segurança das operações.

Segurança Operacional
Falando em segurança das operações (principal 
finalidade do FOQA), no ano de 2004, o extinto 
D.A.C. (Departamento de Aviação Civil), autori-
dade de aviação civil à época, em conformidade 
com alterações que estariam por vir no Anexo 6 
da ICAO, elabora um documento, fruto de traba-
lho conjunto com os operadores aéreos, denomi-
nado IAC 119-1005, que orienta sobre a implanta-
ção e a operação de um programa FOQA dentro 
das empresas aéreas brasileiras. 

Foi um passo importante para a consolidação do 
programa. Isso determinou sua utilização sob os 
cuidados da área de segurança de voo, garantindo 
que situações identificadas pelo sistema fossem 
tratadas com a devida confidencialidade. Garan-
tiu também que situações onde existisse violação 
deliberada de procedimentos fossem tratadas de 
maneira adequada dentro das organizações.

Quando se trata das informações que serão extraí-
das do programa, antes de implantar o FOQA é im-
portante ter em mente que alguns padrões devem 
ser estabelecidos. Por exemplo, determinar de ma-
neira conceitual o que é uma aproximação não es-
tabilizada, como monitorar o risco de overrun ou 

A evolução dos aviônicos é fundamental
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de undershoot, como monitorar hotspots de alertas 
de TCAS e de GPWS, desvios de SOP, como moni-
torar pistas que apresentam problema de aquapla-
nagem e de ondulações que afetem a segurança, 
entre outras atividades que podem ser trabalha-
das com base nos resultados do FOQA.

Para a definição dos padrões para a detecção dos 
eventos, normalmente são utilizados os valo-
res já adotados na indústria de transporte aéreo. 
Nada, porém, impede que operadores customi-
zem os limites e a severidade dos eventos detec-
tados em cada empresa, de acordo com suas ca-
racterísticas de operação.

No conceito básico de um programa FOQA, são ex-
traídos, por exemplo, dados estatísticos sobre ocor-
rências por tipo de evento, por aeroportos ou por 
frota, entre outras diversas formas de relatórios. 
Isso cria um banco de dados que serve de base para 
a gestão de segurança de voo elaborar boletins de 
alerta, recomendar mudanças no treinamento e 
disseminar publicações técnicas na organização.

Além dos dados estatísticos extraídos do progra-
ma, pode se adicionar estudos mais detalhados 
que surgem em demandas oriundas de outras 
ferramentas, tais como vistorias de segurança 
de voo e relatórios de perigo.

Dentre esses estudos, podemos detalhar:
• Monitoramento de condição de frenagem 

de pistas molhadas;
• Monitoramento de degradação de 

pavimento e ondulações na pista;
• Eventos de TCAS;
• Eventos de alerta de GPWS;

O FOQA e os fatores humanos
Após anos de análise de dados estatísticos pro-
venientes do FOQA, gerados através da análise 
de centenas de milhares de voos, é possível ter 
uma radiografia da operação de uma empresa 
aérea, conhecer os aeroportos com eventos mais 
recorrentes, analisar o tipo de evento mais co-
mum em cada tipo de frota e medir reduções nos 
índices de eventos de acordo com mudanças de 
treinamento ou de procedimentos adotados pela 
empresa. Uma pergunta, no entanto, sempre 
fica: por que os eventos FOQA acontecem?

O FOQA garante uma grande base de dados

“A evolução tecnológica dos 
aviônicos garantiu grande 

agilidade e precisão ao programa”
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Esse questionamento é uma provocação para que 
a gestão do programa FOQA busque a resposta 
com quem de fato poder contribuir: os tripulantes, 
que são os envolvidos na operação. Respeitando os 
critérios de confidencialidade, o gatekeeper, figura 
importante dentro do sistema, passa a ser respon-
sável por conduzir uma entrevista com os pilotos 
envolvidos em determinados eventos FOQA.

Essa entrevista tem dois objetivos principais. Em 
primeiro lugar, caso os pilotos não tenham obser-
vado que em seu voo ocorreu um evento, o gateke-
eper exibirá o evento aos tripulantes, explicando 
detalhes sobre o que foi detectado e quais limites 
foram ultrapassados, sempre com o objetivo de 
aumentar a consciência situacional do tripulante.

Num segundo momento, o foco da entrevista é 
identificar o que levou os pilotos a cometerem tal 
erro ou desvio, quais os fatores pessoais, profissio-
nais, da organização ou mesmo externos podem 
ter contribuído para que o evento tenha ocorrido.

Esse processo, sendo conduzido de maneira cor-
reta e não punitiva, traz informações de alto va-
lor para dentro da área de segurança operacional, 
podendo reunir dados adicionais aos eventos, 
tais como problemas com tráfego aéreo, infra-
estrutura aeroportuária, escala de voos, treina-
mento dos tripulantes, CRM entre outros.

Diante desse cenário, cito algumas situações in-
teressante identificadas nesse processo:

• Mais de 90% dos eventos FOQA ocorrem 
em condições meteorológicas visuais;

• Baixa consciência situacional;
• Falta de assertividade;
• Falta de atenção ou atenção concentrada;
• Excesso de confiança;

Atualmente, o programa FOQA é apontado al-
gumas vezes como um “dedo-duro” na empresa 

Gabriel Gregio
Comandante de AIRBUS A320, traba-
lha com o programa FOQA há 18 anos, 
atualmente gatekeeper no programa 
FOQA LATAM. Bacharel em Aviação 
Civil, ASV e SGSO.

SoBRe o AutoR

aérea, trazendo uma certa apreensão a uma 
parcela dos pilotos. Alguns tripulantes se sen-
tem bastante desconfortáveis ao serem “chama-
dos” no FOQA, por acreditarem que a ferramen-
ta pode ser utilizada de maneira punitiva dentro 
da organização.

Essa temática deve mudar. Nós, aviadores, temos 
a responsabilidade de compreender que o FOQA 
é uma ferramenta muito importante de safety, 
não punitiva e que pode ajudar muito os pilotos 
ao identificar suas deficiências, mostrando erros 
ou desvios que ocorrem durante o dia a dia das 
operações e, assim, buscando aumentar seu ní-
vel de alerta e de consciência situacional.

Conhecer este sistema e interpretá-lo como um 
aliado da nossa atividade, aumenta a cultura de 
segurança e agrega valor à vida profissional de 
todo aviador. Fly safe! 

“O FOQA permite ao piloto 
aprender a lidar com erros, 

aumentando seu nível de alerta”
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Em 2019, um grupo de acadêmicos do curso de 
Aviação Civil da Universidade Anhembi Mo-
rumbi apresentou um TCC sobre como traumas 
agem sobre aviadores, passageiros e outros en-
volvidos no meio aviação civil. O trabalho com-
pleto, realizado sob a orientação do Prof. Me. 
Francisco José Rezende, pode ser acessado no 
site da ABRAPAC. Aqui, em Flight Deck, destaca-
mos alguns pontos relevantes, com a finalidade 
de fomentar o interesse nesse tema de relevân-
cia incontestável. 

O Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT) 
é um distúrbio da ansiedade caracterizado por 
um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíqui-
cos, emocionais etc. O estresse é caracterizado 
por um período de esforço de adaptação, causan-
do uma falha na capacitação de resposta, criando 
uma confusão no comportamento mental e físico 
e também no relacionamento com as pessoas.

Apesar de grandes evoluções para a segurança 
da aviação no mundo, acidentes aeronáuticos 

um estudo detalhado mostra como traumas do meio agem sobre os aeronautas, 
passageiros e demais pessoas que trabalham na aviação civil

                                    
Por Alan Rodrigues de Souza, Gustavo Henrique Ruiz Malerba, Hebert Morais Cruz, 

Natã Wesley de Sousa e Vinícius Galvão de Melo Silva

PóS-TrAumáTICO 
Transtorno de Estresse
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https://abrapac2015.files.wordpress.com/2020/02/tcc-aviac3a7c3a3o-civc3adl-transtorno-de-estresse-pc3b3s-traumc3a1tico-na-aviac3a7c3a3o.pdf
https://abrapac2015.files.wordpress.com/2020/02/tcc-aviac3a7c3a3o-civc3adl-transtorno-de-estresse-pc3b3s-traumc3a1tico-na-aviac3a7c3a3o.pdf
https://abrapac2015.files.wordpress.com/2020/02/tcc-aviac3a7c3a3o-civc3adl-transtorno-de-estresse-pc3b3s-traumc3a1tico-na-aviac3a7c3a3o.pdf
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acontecem e o TEPT se torna tema relevante 
nesse contexto. O trabalho acadêmico abordou 
os estudos e pesquisas sobre o transtorno em 
aeronautas, passageiros ou qualquer outra pes-
soa que possa ter tido relação com um trauma 
aeronáutico. Com a coleta de dados realizada, ao 
decorrer da pesquisa, buscamos uma forma de 
compreender estes fatores por meio de estudo 
e análise das informações obtidos. O objetivo é 
melhorar o desempenho na área de fatores hu-
manos, assim como a qualidade de vida e saúde 
mental dos profissionais e passageiros.

Na investigação de cada acidente, são recolhidos 
aprendizados sobre erros em decisões tomadas 
pelos tripulantes, aumentando a probabilidade 
de preveni-los. O TEPT pode acabar incapacitan-
do uma pessoa de exercer alguma atividade no-
vamente no meio, mesmo estando em perfeitas 
condições físicas de realizar tarefas. 

De modo geral, os eventos podem ocorrer de forma 
direta (por exemplo, sofrer uma lesão) ou indireta-
mente (trauma pela perda de um familiar). Além 
disso, as pessoas podem ter um ou vários eventos 

traumáticos. Segundo o professor John W. Bar-
nhill, do departamento de Psiquiatria Clínica da 
Weill Cornell Medical College, o TEPT afeta cerca 
de 9% das pessoas em algum período de suas vi-
das, até mesmo durante a infância. Em média, 4% 
dos adultos sofrem desse transtorno anualmente.

voo 751 da Scandinavian Airlines
Com base em todos os estudos transcritos até 
o momento, o TCC apresentou uma pesquisa de 
campo realizada após o pouso de emergência do 
voo 751 da Scandinavian Airlines, em 27 de de-
zembro de 1991. A aeronave deslizou 110 m e se 
rompeu lateralmente em três seções. Foi evacu-
ada rapidamente e, aparentemente, sem pânico. 
Todos a bordo sobreviveram. 

Onze sobreviventes receberam atendimento hos-
pitalar (todos, exceto um passageiro, receberam 
alta dentro de uma semana) e 13 receberam aten-
dimento ambulatorial. Sessenta sobreviventes so-
freram pequenas fraturas, lacerações e contusões, 
sem necessidade de cuidados hospitalares. Trinta 
e nove sobreviventes não sofreram ferimentos. 

O estudo fez um acompanhamento de 1 mês até 
19 anos após o ocorrido. Foi preenchida pelos so-
breviventes uma medida de estresse pós-trau-
mático. Desde o pouso de emergência, um terço 
dos participantes relatou que havia experimen-
tado um ou mais episódios em que não podiam 
executar tarefas no trabalho ou em casa. Treze 
participantes indicaram que foi uma consequên-
cia do pouso de emergência. 

Estudo de caso brasileiro
De forma complementar, os acadêmicos da 
Anhembi Morumbi desenvolveram pesquisa re-
lativa um acidente que ocorreu no dia 26/12/2002, 
envolvendo um Bandeirante EMB- 34 110 da FAB, 
que deixou 5 mortos e 11 feridos. No caso bra-
sileiro, porém, foi entrevistado apenas um Fo
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Destroços do Scandinavian 751

“O TEPT pode incapacitar uma 
pessoa de exercer sua atividade, 

mesmo estando apta fisicamente”

“O objetivo é melhorar o 
desempenho na área de fatores 
humanos e a qualidade de vida 

dos pilotos”
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sobrevivente, gravemente ferido. É o mecâni-
co do voo Odair S. de Almeida, na época com 37 
anos de idade, 1º Sargento da FAB.

Mesmo passando por um acidente grave, os níveis 
de TEPT não foram tão altos quanto os dos sobrevi-
ventes do estudo do pouso forçado não fatal do voo 
751 da Scandinavian Airlines. Porém, a redução ao 
longo do tempo se deu de forma parecida e com um 
resultado não muito distante destes sobreviventes 
da pesquisa realizada nos Estados Unidos.

Alan Rodrigues de Souza é bacharel 
em Aviação Civil pela Universidade 
Anhembi Morumbi. Atualmente traba-
lha no setor de construção civil.
Gustavo Henrique Ruiz Malerba é 
bacharel em Aviação Civil pela Uni-
versidade Anhembi Morumbi. Atua 
como Auxiliar de Aeroporto na Gol Li-
nhas Aéreas Inteligentes.
Hebert Morais Cruz é bacharel 
em Aviação Civil pela Universida-
de Anhembi Morumbi. Trabalha como 
analista de crédito.
Natã Wesley de Sousa é bacharel 
em Aviação Civil pela Universidade 
Anhembi Morumbi. Foi auxiliar anfi-
trião na D’Nata Brasil.
Vinícius Galvão de Melo Silva é ba-
charel em Aviação Civil pela Univer-
sidade Anhembi Morumbi. Atualmente 
cursando o prático de piloto comer-
cial de avião.

SoBRe oS AutoReS

o estresse e o transtorno na mente do acidenta-
do, para que se possa realizar uma terapia, apli-
cação de medicamentos etc. 

Um acidente sempre nos deixa ensinamentos, 
vide os relatórios finais do CENIPA, que buscam 
transmitir recomendações de segurança para mi-
tigar o risco. Com o TEPT, não é diferente, já que o 
ser humano é a peça mais valiosa do sistema aero-
náutico, e seus estudos visam anular o sofrimento 
psíquico, com o foco no bem-estar, e ajudar estes 
tripulantes, passageiros ou qualquer outra pessoa 
relacionada a um evento, a reutilizar o meio aero-
náutico sem serem afetadas pelo trauma.  

Clique aqui para ver o trabalho completo

“O ser humano é a peça mais 
valiosa do sistema, e o estudo do 

TEPT visa o seu bem-estar”

Psicologia a serviço da aviação
Sem dúvidas a evolução da psicologia e a sua 
aplicação na aviação ajudaram o meio a ter uma 
maior segurança e credibilidade para as pesso-
as. Sempre buscando amenizar agentes estres-
sores, entender o processo na interação do ser 
humano com a máquina em um meio. 

Vale também ressaltar que a mente humana é 
um mistério e, mesmo para condições parecidas 
entre indivíduos que compartilham de mesmas 
características que podem influenciar em um 
nível de TEPT, as formas em que se desenvolvem 
estes aspectos são totalmente diferentes.

Os instrumentos de pesquisa apresentados são 
utilizados amplamente mundo afora. O estudo 
serve como iniciativa para o desenvolvimento 
da psicologia aplicada avaliação no quesito de 
um pós-acidente. É necessário entender o fun-
cionamento da mente e dos agentes que causam 

https://abrapac2015.files.wordpress.com/2020/02/tcc-aviac3a7c3a3o-civc3adl-transtorno-de-estresse-pc3b3s-traumc3a1tico-na-aviac3a7c3a3o.pdf


AUXÍLIO MÚTUO ABRAPAC
O A.M.A. é a melhor salvaguarda para seu rendimento em caso de 
perda temporária ou definitiva da capacidade de exercer a profissão. 

Criado em 2012, tem atualmente mais de 600 participantes. Graças 
a isso, dispõe de um sólido fundo de reserva e é muito barato se 
comparado aos similares. Isso porque é um auxílio organizado em 
sistema de rateio. Quanto mais pilotos entram, menos cada um paga.

São 3 faixas de benefício para você optar, de acordo com sua faixa 
etária e renda bruta. Quem adere passa a ter a garantia* de rendimento 
por até 30 meses em caso de afastamento temporário ou definitivo.

*Consulte as condições e o regulamento.

Dúvidas? Entre em contato:

Tel.: (11) 31811499

WhatsApp: (11) 982061664

www.pilotos.org.br


