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RESUMO 

Este relatório técnico apresenta uma análise das condições de trabalho oferecidas em suporte 

aos agentes de fiscalização do setor de aeronavegabilidade, da Agência Nacional de Aviação 

Civil, como base na rotina de viagens e movimentação dos agentes atuando na Gerência do 

Rio de Janeiro no ano de 2017, visando apresentá-los como elementos susceptíveis a falhas, 

sob a ótica de fatores humanos em aviação civil, destacando a ausência de um programa de 

cuidados com saúde ocupacional como fator de risco. Neste trabalho são apontadas 

alternativas para mitigar riscos decorrentes da atuação dos agentes de fiscalização, a partir da 

implementação de um programa de cuidados com a saúde ocupacional, indicando inciativas 

para implementação a nível individual e institucional. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

Este Trabalho faz uma análise interna, das condições de trabalho oferecidas em 

suporte aos agentes de fiscalização no âmbito da Superintendências de Aeronavegabilidade - 

SAR, integrante do conjunto de superintendências da Agência Nacional de Aviação Civil, 

traçando uma crítica ao suporte para a realização das atividades fim, típicas da regulação em 

área técnica finalística, atuando na certificação, fiscalização e inspeção de produtos 

aeronáuticos e de organizações que atuam no setor da aviação civil, tratando das 

consequências da ausência de um acompanhamento da saúde ocupacional. 

Este relatório faz uma avaliação da posição dos agentes de fiscalização sob a ótica de 

fatores humanos na análise de gestão de riscos na aviação civil, com um olhar crítico do 

suporte para a realização das atividades de fiscalização, destacando a vulnerabilidade destes 

agentes a transtornos e problemas de saúde, em uma condição configurada pela ausência de 

um programa voltado para a saúde ocupacional. 

Para a realização deste trabalho, foram pesquisados principalmente autores que se 

voltaram para a análise dos fatores humanos na aviação, bem como o levantamento de 

requisitos regulamentares da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), requisitos legais, 

além de autores de relevância no estudo de interesse da dimensão humana, fora do olhar da 

aviação civil. 
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 Este trabalho, tem como objetivo geral analisar a posição dos agentes de fiscalização 

de aeronavegabilidade da ANAC, quanto a possíveis riscos causados à saúde ocupacional, 

demonstrando a dificuldade de avaliar o real impacto da rotina de trabalho sobre estes 

agentes, devido à ausência de um programa de cuidados com a saúde no âmbito da ANAC. 

Especificamente este trabalho tem como objetivo enfatizar a necessidade de ampliar 

aos agentes de fiscalização, os cuidados voltados ao gerenciamento de riscos sob a ótica de 

fatores humanos em aviação civil, identificando-os como elementos potencialmente 

contribuintes tanto para a minoração quanto para a majoração de riscos. Objetiva-se também 

apontar alternativas que possam servir à ANAC como meio de implementação de um 

programa de cuidados com a saúde ocupacional, tanto através do incentivo a iniciativas 

individuais quanto institucionais, visando uma melhora das condições de trabalho ofertadas. 

Sánchez (2008) destaca a capacidade humana como maior limitante da implementação 

de medidas de segurança num futuro de altamente tecnológico, destacando o elemento 

humano como o bem mais valioso e o mais vulnerável na gestão de riscos em aviação civil. 

Este trabalho apresenta os agentes de fiscalização como entes igualmente passíveis de erro 

humano, e demonstra a importância da adoção práticas de cuidados com a saúde ocupacional 

visando tornar o seu trabalho menos afetado por possíveis males causados por fadiga e 

estresse. 

Este trabalho apresenta relevância por tratar do desenvolvimento da aviação civil no 

Brasil, um mercado, que segundo a própria ANAC, está em franca expansão. A aviação é de 

importância bastante representativa para o desenvolvimento do país, servindo como meio de 

reduzir as distâncias, principalmente num país de dimensões continentais, Assim, a 

manutenção dos níveis de segurança neste mercado visa manter o Brasil em consonância com 

as responsabilidades assumidas internacionalmente. 

Este relatório técnico utiliza dados referentes às rotinas de serviço dos servidores 

atuantes no setor de aeronavegabilidade do Rio de Janeiro, registradas ao longo do ano de 

2017, fazendo uma análise quantitativa e qualitativa das informações coletadas. Na conclusão 

do trabalho são apresentadas as propostas de solução aos problemas apontados, sintetizados a 

apresentados em tabela utilizando o método 5W2H. 

 

2 – APRESENTAÇÃO DO CASO 

 

 Para que possa haver um melhor entendimento do alcance e da seriedade dos pontos a 

serem tratados neste relatório, faz-se necessária a compreensão do que é a Superintendência 

de aeronavegabilidade – SAR, e sua função no âmbito da Agência Nacional de Aviação Civil 

– ANAC. A ANAC é uma autarquia federal especial, componente do quadro das agências 

reguladoras, é a de criação mais recente, criada no dia 27 de setembro de 2005, pela Lei 

11.182/2005. Está atualmente vinculada ao Ministério da Infraestrutura. A ANAC conta 

atualmente com dez superintendências subordinadas a uma diretoria colegiada, entre elas a 

SAR, e nas palavras de Batista et al. (2014, p. 17): 

“À SAR compete desenvolver e propor requisitos mínimos de segurança para 

produtos aeronáuticos nas etapas de elaboração do projeto, fabricação e manutenção. 

Além disso, esta superintendência emite, suspende, revoga e cancela os certificados 
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necessários à preservação da segurança das pessoas, no âmbito da aviação civil 

nacional.” 

Conforme o Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA) 91, a 

aeronavegabilidade refere-se à capacidade de uma aeronave de voar de forma segura, e em 

conformidade com o que é previsto em seu projeto de fabricação, desenvolvido pelo 

fabricante e aprovado pela ANAC, e com o que é previsto nos regulamentos aplicáveis 

BRASIL, 2019). Para que haja a aeronavegabilidade continuada, é necessário se cercar de 

uma série de precauções que ensejarão a necessidade de certificação de pessoas, empresas e 

locais, que garantirão a adequada operação das aeronaves, mantendo-as aeronavegáveis.  

Especificamente para o que é objeto de interesse neste trabalho, estão as atividades 

realizadas pelos agentes de fiscalização voltadas para o controle das certificações emitidas sob 

competência da SAR, ou com sua participação emitindo parecer técnico em alguma fase do 

processo de certificação realizado por outras superintendências. Toda certificação concedida 

pela ANAC, se dá através de processos que transcorrem em conformidade com requerimentos 

explicitados aos interessados através de Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 

- RBHA, ou pelos já revisados e modernizados Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil – 

RBAC. Neste meio de aeronaves, pessoas, empresas e locais certificados, em conformidade 

com os diversos regulamentos aplicáveis, estão também os agentes de fiscalização da SAR, 

em seus esforços para manutenção da segurança da aviação civil. 

Para a consecução destas tarefas, o que se espera dos agentes de fiscalização de 

aeronavegabilidade, é que na condição de servidores públicos, além de atentar aos princípios 

preconizados no Art. 37 da Constituição Federal de 1988 e de apresentar as “virtudes do 

servidor público” (GRANJEIRO, 2015), que ele também demonstre domínio do assunto a ser 

tratado no escopo da ação a ser realizada, incluindo-se aí o conhecimento dos regulamentos 

aplicáveis e dos produtos aeronáuticos envolvidos no processo. 

Este trabalho trata da identificação dos Agentes de fiscalização como contribuintes 

para a segurança da aviação, não apenas pelas responsabilidades e prerrogativas diretas de sua 

função, mas também na sua participação involuntária na geração de riscos, a partir do estudo 

de fatores humanos em aviação. A rotina do serviço cotidiano na fiscalização, não raramente 

encontra dificuldades que surgem devido a insuficiência de recursos oferecidos para o 

trabalho, bem como por condições de stress impostas pelo tipo de serviço realizado. 

É farta a literatura em trabalhos científicos que avaliam o stress nas atividades 

profissionais do ramo aeronáutico, Baganha, Gomes e Esteves (2016), versaram sobre o 

comprometimento da capacidade de trabalho como efeito do stress ocupacional. Em aviação  

costumamos dizer que “tudo é sempre pra ontem”, a emergência das situações em que as 

aeronaves ficam momentaneamente impedidas de voar, pelos mais variados motivos, geram 

cargas adicionais de trabalho, a pressão é contínua para mitigar todas as possibilidades que 

possam gerar a indisponibilidade de um equipamento, tendo em vista os custos resultantes, 

que são diretamente proporcionais ao tamanho da aeronave, nesta situação, a cobrança pela 

manutenção de padrões e pelo atendimento a regulamentos, irremediavelmente impõe 

constante pressão aos profissionais da área, levando ao stress e fadiga, causando conforme 

demonstrado no estudo de Baganha, Gomes e Esteves (2016), comprometimento da 

capacidade tanto física quanto cognitiva.  
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Feijó, Câmara e Raggio Luiz (2014, p. 2433), escreveram em seu trabalho acerca das 

consequências mais severas da atividade aeronáutica, ao tratar dos transtornos mentais 

decorrentes das atividades dos pilotos, eles afirmaram categoricamente que: “As condições de 

trabalho podem ser consideradas como potenciais fatores contribuintes para o surgimento de 

transtornos mentais comuns”.  Os autores dialogam em torno da relação entre o 

desenvolvimento de transtornos psicossociais e a atenção aos cuidados com a saúde física.  

Conforme se pôde verificar nos trabalhos destes autores, existe um farto número de 

trabalhos que versam acerca da saúde ocupacional no ramo aeronáutico, voltando sua atenção 

principalmente à tripulação de voo, há ainda alguns são dedicados aos trabalhadores da 

manutenção e aos controladores de voo, visto que estes últimos ficaram em evidência no 

Brasil após a infeliz ocorrência em setembro de 2006 do acidente com o voo da Gol Linhas 

Aéreas, ocorrência na qual o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

(2008), conclui e cita diversas vezes em seu relatório final, a determinante participação do 

Controle de Tráfego Aéreo. 

 Geralmente a grande maioria, como não poderia ser diferente, dedica suas atenções 

aos profissionais, para justificar a segurança das operações aéreas, que é o real foco de 

interesse de todos estes estudos. Porém durante a fase inicial de pesquisa deste estudo, ao 

longo do primeiro semestre de 2018, não foi encontrado material de qualquer autor que tenha 

se ocupado de fazer similar análise do grupo de profissionais responsável por analisar e dar 

parecer acerca da concessão de certificações afetas à aviação civil. São estes os profissionais 

responsáveis por verificar a segurança do início de qualquer atividade aeronáutica, e 

posteriormente fazer o acompanhamento destas atividades para verificar a aderência dos entes 

certificados, aos regulamentos aplicáveis. Logo seria legítimo então preocupar-se com a 

qualidade com que esse trabalho é feito. E a partir daí então, assim como já existe a 

preocupação em relação as demais categorias profissionais na aviação civil, analisar por um 

lado os efeitos que as condições de trabalho tem sobre o resultado do trabalho realizado, e 

completando um ciclo a se fechar, analisar o efeito das condições de trabalho sobre estes 

agentes. 

Conforme itens apontados pelos próprios agentes designados para fiscalização, durante 

reuniões e seminários internos realizados entre as gerências técnicas de aeronavegabilidade , 

registrados em ata interna, bem como citado por servidores da área em uma série de Processos 

Administrativos Disciplinares da ANAC, entre as principais dificuldades encontradas hoje 

para a manutenção da qualidade das tarefas executadas foram citadas: o excesso de viagens a 

trabalho, e como consequência e reflexo deste, problemas de relacionamento com a família, e 

dificuldades para atender às necessidades básicas de convívio familiar e social, surgimento de 

distúrbios psíquicos e alimentares.  

Em artigo publicado a partir de um estudo em que se analisaram as fichas médicas de 

trabalhadores que, por força de compromissos profissionais, realizam com frequência 

deslocamentos de viagem a trabalho, Rundle, Revenson e Friedman (2018) levantaram provas 

clínicas ligando frequências maiores de viagem a serviço, a piores condições de deterioração 

da saúde. Segundo o artigo, os trabalhadores que estão expostos a rotinas mais pesadas de 

viagens de negócio apresentaram maiores taxas de dependência de drogas legais, como o 

fumo e as bebidas, e reportaram também problemas de sono e sedentarismo, além de 

apresentarem em testes clínicos, sinais mais acentuados de ansiedade e depressão.  Os 
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resultados apresentados pelos autores, corroboram com as alegações apresentadas pelos 

agentes de fiscalização do setor de aeronavegabilidade.  

A Gerência Técnica de Aeronavegabilidade do Rio de Janeiro, mantém no setor uma 

escala de viagens a serviço, disponibilizada em formato de planilha digital que é 

permanentemente atualizada para controle da movimentação dos agentes de fiscalização, e 

fica à disposição para consulta apenas ao pessoal com acesso às pastas de rede internas do 

setor. No ano de 2017, a Gerência Técnica de Aeronavegabilidade do Rio de Janeiro, contou 

no início do ano com 36 servidores participando da escala de atividades de fiscalização. 

Destes, três se colocaram indisponíveis para a realização de atividades externas fora da cidade 

do Rio de Janeiro por razões pessoais, outros três se retiraram do setor para um outro setor 

onde poderiam se dedicar somente a realização de tarefas internas, e dois estiveram afastados 

ao longo de todo o ano  de 2017 e 2018 por questões de saúde.  Entre os 28 restantes, nenhum 

servidor esteve envolvido em atividade externa por menos do que 30 dias, 12 estiveram 

envolvidos entre 30 e 60 dias e 14 estiveram entre 60 e 100 dias nestas atividades. 

A partir de levantamento realizado na escala de serviço de 2017, compartilhada pelos 

agentes de fiscalização que viajam a serviço, na superintendência de Aeronavegabilidade da 

ANAC, foi verificada a existência de uma demanda de deslocamentos, que em média, 

resultou em duas a três viagens ao mês, estas viagens em geral duraram de três a cinco dias, e 

foram realizadas preferencialmente entre a segunda e a sexta-feira. Isto fez com que na soma 

dos períodos de deslocamento ao longo de um ano, um agente de fiscalização tenha passado 

em média dois meses e meio afastado de casa. Isso sem dúvida enquadra estes agentes na 

situação estudada por Rundle, Revenson e Friedman (2018). Estes constantes afastamentos 

representam um problema consideravelmente maior para aqueles que tem família mais 

próxima na cidade de residência, principalmente quando se trata de cônjuges, filhos pequenos, 

ou pais idosos, confirmando o apontamento dos resultados do trabalho de Baganha, Gomes e 

Esteves (2016), em que os autores apontam os problemas de família como uma das principais 

fontes de stress.  

O stress destes deslocamentos ganha uma dimensão muito pessoal para cada um, que 

só seria possível mensurar a partir de um acompanhamento clínico. Os problemas de saúde 

ocupacional decorrentes destas consequências se agravam pela ausência de um programa de 

acompanhamento de saúde ocupacional no âmbito da ANAC. 

Na realização de suas atribuições, não raramente os agentes de fiscalização estão 

expostos a agentes nocivos de presença comum no meio aeronáutico, ruído de motores, 

materiais químicos, tóxicos e inflamáveis além de rotinas de pressurização e despressurização 

em voos. Sánchez (2008), defendeu em seu trabalho a importância de se realizar uma 

abordagem multidisciplinar em conjunto com os cuidados da saúde física do pessoal da 

aviação civil, visando o desenvolvimento da gestão de riscos advindos como efeito dos fatores 

humanos, principalmente advindos de fatores médicos. A ANAC, fazendo parte deste trabalho 

prevê, uma série de requisitos de exames psicofísicos aplicáveis ao pessoal da aviação civil, 

apresentados no RBAC 67, no entanto, opostamente a este cuidado, ignora a necessidade de 

adaptação destes princípios, para aplicação de avaliação da capacidade psicofísica do pessoal 

de fiscalização que a representa em campo. 

O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (2017), apresentou em relatório 

uma previsão de crescimento do número de passageiros aéreos no Brasil para os próximos 
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vinte anos, da ordem de 200%. Buscar alternativas para a resolução destes problemas, 

representa uma importante iniciativa, pois trata-se de questão de segurança na aviação civil, 

não apenas como campo de estudo, mas também como mercado que se encontra em franca 

expansão em todo o mundo. A qualidade de desenvolvimento de um processo de certificação, 

e o posterior acompanhamento dos entes certificados são determinantes para a manutenção 

dos níveis de segurança. É de interesse público que estes padrões mínimos de segurança sejam 

perseguidos, pois em aviação não se lida somente com aviões, se lida com interesses 

econômicos e ainda mais importante se lida com vidas. 

 

3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Muitos são os estudos acerca de fatores humanos na aviação, voltados para a 

tripulações de voo e pessoal de manutenção, tal como se percebe no trabalho de Feijó, Câmara 

e Raggio Luiz (2014), os autores dedicaram a atenção de seu trabalho exclusivamente aos 

pilotos da aviação civil, Baganha, Gomes e Esteves (2016), além dos pilotos, analisaram a 

tripulação da cabine de passageiros, mas ficaram restrito à aviação comercial de grande porte, 

Sánchez (2008, pág. 251), em seu trabalho sobre medicina aeroespacial e fatores humanos, diz 

que: 

 “Em aviação, este conceito se aplica principalmente aos pilotos, mas se estendeu às 

demais pessoas que interveem nas operações aéreas, como é o caso dos fatores 

humanos em manutenção aeronáutica e em controle de tráfego aéreo”. 

Percebe-se no trabalho de Sánchez (2008) uma expansão do ponto de vista, mas a 

abrangência ainda se mostra insuficiente para alcançar os responsáveis pelo início da 

certificação de qualquer atividade a ser realizada em aviação civil.  

Apesar de não ter sido objeto específico em obras voltadas ao estudo de fatores 

humanos em aviação, os agentes de fiscalização da aviação civil poderiam facilmente 

encaixar-se na moldura do quadro apresentado, devido à vulnerabilidade dos aspectos 

psicossociais com o risco de desenvolvimento de transtorno mentais (FEIJÓ, CÂMARA E 

RAGGIO LUIZ, 2014), o comprometimento da qualidade e da segurança no trabalho causado 

por stress e pelo esgotamento físico (BAGANHA, GOMES E ESTEVES, 2016), e a avaliação 

dos riscos ofertados no estudo de fatores humanos em aviação (SÁNCHEZ, 2008).  

De forma alegórica, é possível dizer que aqueles que representam o primeiro elo na 

cadeia que visa prevenir a ocorrência de sinistros na aviação civil, elo no qual todos os demais 

estão pendurados, é negligenciado. É indubitavelmente legítima toda e qualquer ação em prol 

de aumentar a segurança na aviação civil, mas para tanto, não podem haver pontos cegos na 

vigilância, todos os elos da cadeia devem ser periodicamente inspecionados e cercados dos 

devidos cuidados, por isso o elo no qual toda a estrutura se inicia deve ser igualmente 

escrutinado, evitando-se partir de pressupostos de que por ser o definidor dos padrões a serem 

seguidos, seria também, em princípio, o primeiro e mais perfeito cumpridor das regras, 

ficando acima das suspeitas de falhas, sendo alvo do “efeito halo” descrito por Thorndike 

(1920). 

Conforme Alejo (2007), no mercado de aviação civil é desenvolvido e empregado de 

forma constante, uma série de esforços que giram em torno da gestão de riscos envolvendo 
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fatores humanos em aviação, seguindo uma lógica de continuados esforços para reduzir o 

número de ocorrência de acidentes aeronáuticos e consequentemente tornar o transporte aéreo 

cada vez mais seguro.  

Baganha, Gomes e Esteves (2016), apontam ainda as ralações pessoais no ambiente de 

trabalho e familiares como importantes fontes de stress, que devem ser monitoradas como 

forma de mitigação dos riscos na aviação, bem como Rundle, Revenson e Friedman (2018), 

citam a separação da família e de conexões sociais como elementos que afetam a saúde 

durante viagens a negócios. É importante colocar os agentes de fiscalização como uma 

categoria igualmente suscetível a estas fontes de stress, demonstrando a importancia da 

visibilidade como seres humanos, deixando de ser apenas “os olhos e ouvidos” da ANAC em 

campo, para deixar de ser uma ferramenta e ganhar dimensão humana (LINHARES, 2015). 

Rundle, Revenson e Friedman (2018, pág. 612), recomendam em suas conclusões que 

“os empregadores tenham programas para ajudar os empregados a tratar o estresse e manter a 

saúde enquanto viaja a trabalho”. Aplicar uma programação de exames clínicos, aliados a 

prestação de orientações que visem melhorar as condições de saúde durante as viagens seria 

um bom começo. 

 

4 – PLANO DE AÇÃO 

 

A partir do levantamento dos problemas apontados por este trabalho, o que se pretende 

é encontrar uma forma de fazer com que a ANAC implemente um programa de controle da 

saúde ocupacional para seus funcionários. 

É preciso garantir que as operações aéreas em território nacional sigam padrões rígidos 

de segurança, mantendo-se aderentes às normas internacionais do setor, e cumprindo as 

regulamentações internas conforme previsto, pois isto é fator preponderante à confiança dos 

usuários dos serviços de transportes aéreos. Portanto é de suma importância garantir que 

também o elo de fiscalização do sistema de aviação civil esteja igualmente preparado e 

seguro. 

Quanto à falta de estrutura e apoio ao pessoal de fiscalização da SAR na realização das 

atividades de campo, focando na ausência de um planejamento para cuidados com a saúde 

ocupacional, foi identificada a existência de uma série de processos e notas técnicas dentro e 

fora da ANAC, requerendo da mesma a implementação do programa de exames de saúde 

ocupacional que é de cumprimento obrigatório para a ANAC, conforme previsto pelo Decreto 

Federal nº 6.856, de 25 de maio de 2009. Paralelamente aos processos individuais, existem 

iniciativas conjuntas, junto à Associação Nacional de Servidores Efetivos das Agências 

Reguladoras – ANER, e ao Sindicato Nacional das Agências Reguladoras – SINAGÊNCIAS. 

Realizar inspeções de saúde ocupacional, seria vital para garantir a manutenção de 

condições mínimas de trabalho, ou detectar degradações na capacidade física, bem como um 

programa acompanhamento psicológico poderia prevenir o surgimento de outros distúrbios 

entre a população de interesse, no entanto os cuidados com a saúde dos agentes de 

fiscalização tem sido resultado apenas de iniciativa individuais, com cada um assumindo os 

próprios custos tanto financeiros quanto de tempo gasto nos cuidados, sem uma orientação 

específica para os cuidados da saúde ocupacional, e sem um canal com a ANAC que permita 
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receber orientação, e/ou retransmitir os resultados de exames e análises clínicas, exceto pelos 

casos que gerem dispensa ou licença médica do serviço.  

Rundle, Revenson e Friedman (2018) relacionam um lista com uma série de 

providência positivas que poderiam ser adotadas pelas empresas no sentido de disponibilizar 

aos funcionários melhores condições, recursos de acomodação e informações que visem 

aliviar o desgaste e diminuir o stress durante as viagens a serviço, mas destacam também que 

“ao nível individual, empregados que viajam extensivamente precisam se responsabilizar por 

suas decisões em torno da dieta, exercícios, consumo de álcool e tempo de sono.”(id., pág. 

615) 

Neste contexto, levando em consideração a necessidade de conciliação de iniciativas 

tanto individuais quanto institucionais, foi elaborado um plano de ação baseado na técnica 

5W2H (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Plano de Ação – 5W2H 

O que fazer 
(What) 

Onde 
(Where) 

Por quê 
(Why) 

Quando 
(Who) 

Quem 
(Who) 

Como 
(How) 

Quanto 
(How much) 

Cobrar da 
Agência o 

cumprimento 
do previsto no 

Decreto 6.856 

Junto à 

Gerência de 

Qualidade de 

Vida no 

Trabalho 

Cuidado com a 
saúde 

ocupacional 
dos agentes de 

fiscalização 

Imediato 
Os agentes de 
fiscalização da 

SAR 

Apresentar 

Notas 
Técnicas e 
representar 
junto com 
entidades 

sindicais e de 
classe 

Deve estar 
previsto no 

orçamento do 
Poder 

Executivo 
Federal 

Incentivar a 

busca 
individual por 
alternativas de 
cuidados com 

a saúde 

No âmbito da 
ANAC 

Alternativa 

provisória 
visando os 

cuidados com 
a saúde dos 
servidores 

Imediato 

A Gerência de 
Qualidade de 

Vida no 
Trabalho 

Implementar 
programas de 
cuidados com 

a saúde 

A ANAC já 

possui pessoal 
voltado para a 

gestão da 
qualidade de 

vida no trabalho 

Definir 
requisitos para 
cumprimento 
pela Agência 
de metas de 

cuidados com 
a saúde 

ocupacional 

Fiscalização 
do Governo 
Federal para 
cumprimento 
do previsto no 
decreto 6.856 

Devem ser 
claros os 
meios de 

demonstração 

de 
cumprimento 
ao requerido 
pelo Decreto 

6.856 

O mais breve 
possível 

Governo 
Federal em 

conjunto com 
entidades 

sindicais e de 
classe 

Apresentando 
a demanda à 

ANAC e ao 
Governo 
Federal 

Orçamento 
para o trabalho 
anual do órgão 
competente e 

contribuição 
dos servidos a 
sindicatos e 
entidades de 

classe 

Elaborado pelo autor. 

 

A tabela demonstra sinteticamente que já existe argumento suficiente, através da força 

de instrumento legal, para requerer da ANAC a implementação de um programa de cuidados 

com a saúde ocupacional de seus servidores, no entanto não pode ser ignorada a 

responsabilidade individual de cada um no cuidado com própria saúde, aliado ao exercício 

pela ANAC de um papel de orientadora destes cuidados individuais. Partindo para instâncias 

superiores à Agência, e necessário que órgão de fiscalização do Governo Federal, atuem sobre 

a ANAC para cobrar o cumprimento do decreto 6.856/2009. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

Este relatório técnico fez uma análise das condições de trabalho oferecidas em suporte 

aos agentes de fiscalização no âmbito da Superintendências de Aeronavegabilidade - SAR, 

traçando uma crítica ao suporte oferecido aos mesmos para a realização de suas atividades 

fim, atuando na certificação, fiscalização e inspeção de produtos e organizações aeronáuticos , 

apontando para a exposição a condições estressantes de trabalho à luz dos estudos de Fatores 

Humanos em aviação Civil, sem que por parte da ANAC hajam iniciativas para mitigar 

prejuízos físicos e psicológicos destes agentes, devido à ausência de um planejamento para o 

acompanhamento da saúde ocupacional. 

Partindo desta análise, este trabalho enfatizou a necessidade de ampliar aos agentes de 

fiscalização, os cuidados voltados ao gerenciamento de riscos sob a ótica de fatores humanos 

em aviação civil, e apontou alternativas que podem servir à ANAC como meio de 

implementação de um programa de cuidados com a saúde ocupacional, tanto através do 

incentivo a iniciativas individuais quanto institucionais, visando uma melhora das condições 

de trabalho ofertadas. 

Foram apurados em anos recentes e ao longo do desenvolvimento deste trabalho, 

relatos de casos de doenças físicas e mentais, bem como transtornos alimentares, internações, 

óbitos, afastamentos por consequência da dependência de drogas lícitas e ilícitas e 

aposentadorias por invalidez entre a população de interesse deste trabalho. A ausência de um 

programa de cuidados com a saúde ocupacional dificulta a mensuração de quanto destes 

prejuízos já sofridos poderiam ter sido evitados ou mitigados se a ANAC tivesse em 

funcionamento um programa voltado a estes cuidados. 

O fato de a ANAC ser órgão público, a deixa em situação de dependência da alocação 

de recursos orçamentários provenientes do Governo Federal, bem como o fato de estar 

obrigada a trabalhar à luz da Lei 8.666/93, a lei de licitações e contratos, limita o número de 

opções que poderiam ser adotadas a curto prazo para sanar estas deficiências, e as ações de 

médio e longo prazo ficam dependentes de longas negociações e do atendimento de pleitos 

dos agentes de fiscalização da SAR por condições de trabalho mais justas, que levem em 

consideração a sua saúde, depende da implementação de um programa que ainda precisaria 

ser elaborado pela ANAC abrangendo a todos os seus servidores, e adequado a necessidades 

específicas do setor de aeronavegabilidade.   

Neste sentido, seguem os esforços tanto nas iniciativas individuais quanto nas 

coletivas a partir da ANER e do SINAGÊNCIAS, para exigir da ANAC o cumprimento do 

Decreto Federal 6.856/2009. No entanto, até a presente data não existe, informação de 

programação da ANAC para a o cumprimento do requerido pelo decreto. Na ausência de uma 

programação oficial e ações de curto prazo por parte da ANAC para implementar um 

programa de cuidados com a saúde ocupacional, os agentes de fiscalização ficam dependentes 

apenas de inciativas individuais, sem orientação oficial, para buscar por conta própria os 

cuidados necessários com a saúde.  

Ações individuais orientadas no sentido de aplicar as soluções propostas podem 

apresentar resultados positivos, porém as ações e maior abrangência dependem de uma 

interferência institucional. 
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A proposta de soluções para os problemas apontados foi estruturada e sintetizada em 

tabela seguindo um planejamento de acordo com a metodologia 5W2H, em que foi discutido 

um roteio de soluções a serem adotadas individualmente pelos servidores, institucionalmente 

pela ANAC, e em instância superior à ANAC, através de órgãos de controle do Governo 

Federal. 

Durante o trabalho de pesquisa bibliográfica, foi identificada uma carência de livros e 

artigos científicos que tratem dos agentes públicos atuantes na fiscalização da aviação civil 

como pontos vulneráveis a falhas, seja do ponto de vista físico, psicológico ou intelectual, 

deixando em aberto um ciclo de estudos que fartamente versa acerca das tripulações de voo, 

mecânicos de manutenção aeronáutica e controladores de voo. Mesmo na fase final deste 

trabalho, não foi possível detectar em levantamento realizado, trabalhos que façam o devido 

enquadramento dos agentes de fiscalização sob tais perspectivas. 

A partir da temática abordada neste trabalho, poderiam ser desenvolvidos outros 

estudos acerca do potencial desta categoria específica de trabalhadores, na majoração ou 

mitigação dos riscos de acidentes e incidentes aeronáuticos, através da realização da atividade 

regulatória.  

Este estudo possui limitações por se dedicar a uma população de interesse e um tipo de 

trabalho muito específico da ANAC. No entanto, espera-se que a partir da temática aqui 

abordada, este estudo possa ser estendido não apenas a outros setores da ANAC, ou da 

aviação civil em geral, mas também à identificação de situações de risco de outros agentes 

públicos em atividades de fiscalização que atuam em áreas de atividades críticas, com 

potencial para geração de riscos que podem ser mitigados por uma ação de fiscalização 

realizada com os recursos materiais, intelectuais e humanos adequados. 
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