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Introdução: com o aumento do número de voos e passageiros, as tarefas atribuídas aos comissários de bordo tornam-se mais complexas, podendo gerar sobrecarga e prejuízo à saúde e ao desempenho desses trabalhadores. Objetivos:
identificar e sistematizar os artigos publicados em periódicos científicos, sobre
o impacto de fatores físicos, ambientais e organizacionais do trabalho dos comissários de bordo na saúde desses trabalhadores. Método: revisão sistemática
da literatura, em português e inglês, utilizando as palavras-chave “aeronave”,
“cabine”, “transporte aéreo”, “comissário de bordo” e “trabalho”, nas bases de
dados ScienceDirect, PubMed, Scopus, ProQuest e SciELO, considerando o
período de 1983 a 2013. Resultados: 65 artigos atenderam aos critérios de inclusão. Verificou-se um predomínio de trabalhos com foco em fatores físicos
e/ou relacionados à saúde/doença e em fatores relacionados à satisfação no
trabalho e poucos estudos abordando a organização do trabalho. Conclusão: os
estudos encontrados analisaram os fatores presentes nas situações de trabalho
de comissários de bordo de forma isolada. Não foram encontrados estudos que
adotassem uma metodologia de análise das situações de trabalho que possibilitasse estabelecer inter-relações entre os fatores determinantes da carga de
trabalho desses trabalhadores e os impactos para sua saúde.
Palavras-chave: comissário de bordo; trabalho; saúde; revisão; aviação comercial.

Abstract
Introduction: with the increase in the number of flights and passengers,
the tasks carried out by flight attendants become more complex, and may
cause overload and damage to their health and performance. Objective: to
identify articles and systematize information published in scientific journals
related to flight attendants’ health impact of the physical, environmental and
organizational factors of their work. Method: systematic review of the scientific
literature, in Portuguese and English, using the keywords “aircraft”, “cabin”,
“air transportation”, “flight attendant” and “work” in ScienceDirect, PubMed,
Scopus, ProQuest and SciELO databases, published between 1983-2013.
Results: 65 articles met the inclusion criteria. There was a predominance of
studies focusing on physical factors and/or factors related to health/disease
and related to job satisfaction, with few studies addressing work organization.
Conclusion: the studies investigated the relationship between the work
environment and the health of flight attendants using limited approaches.
No studies were found adopting an analysis methodology that had allowed
stablishing relationships between determining factors of workload and their
impacts on the flight attendants health.
Keywords: flight attendant; work; health; review; commercial aviation.
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Introdução

trabalho, identificando, assim, os aspectos causadores de sobrecarga para esses trabalhadores.

A demanda por transporte aéreo vem crescendo
no Brasil1. No ano de 2012, o mercado de voos
domésticos atingiu o maior nível nos últimos dez
anos, com aproximadamente 989 mil voos realizados
e cerca de 88 milhões de passageiros transportados,
representando aumentos de 85% e 205%, respectivamente, comparados a 2003. Nesse setor, cerca de 19%
do total de empregados são comissários de bordo, o
que corresponde a aproximadamente 12 mil profissionais atuando em companhias aéreas brasileiras1.

Desse modo, este estudo tem como pergunta
principal “Como a literatura científica tem tratado a
questão dos fatores relativos ao trabalho que impactam a saúde de comissários de bordo?”, tendo como
objetivo identificar e sistematizar artigos, publicados
em periódicos científicos, sobre o impacto de fatores
físicos, ambientais e organizacionais do trabalho dos
comissários de bordo na saúde desses trabalhadores.

Considerando o crescimento do setor, observa-se
um aumento da demanda por transporte aéreo e, como
possível consequência, aumento das horas de voo e
serviços da tripulação. No Brasil, o regime de trabalho
do aeronauta é regulado pela Lei nº 7.183, de 5 de abril
de 19842, regulamentada pela Portaria Interministerial
nº 3.016, de 5 de fevereiro de 19883, expedida pelo
Ministério do Trabalho e Ministério da Aeronáutica.
Essa lei dispõe sobre a escala de serviço, jornada de
trabalho, horas de voo, limites do número de pousos
por dia para cada comissário e períodos de repouso.
Apesar das regulamentações nacionais e internacionais, a literatura tem apontado diversos fatores presentes no ambiente de trabalho que afetam a
saúde dos comissários de bordo. Nessa perspectiva,
um estudo4 analisou dados do Centro de Medicina
Aeroespacial (Cemal), do Ministério da Aeronáutica
do Brasil, e verificou que, no ano de 2001, 2,19% dos
comissários do sexo masculino e 1,76% do sexo feminino estavam incapacitados definitivamente para a
função, enquanto 15,41% dos comissários do sexo
feminino e 8,52% do sexo masculino estavam incapacitados temporariamente.
Outro estudo5 mostrou que entre os anos de 2002
e 2007, no Hospital da Aeronáutica de São Paulo,
foram realizadas 648 perícias em comissários de
bordo relacionadas a diagnóstico de transtorno mental ou comportamental associado ou não a distúrbio
ou transtorno orgânico, entre as quais 336 geraram
afastamentos. Além disso, no estudo observa-se que
cerca de um terço dos afastamentos são causados por
transtornos mentais, indicando que a carga psíquica
é um importante fator para o adoecimento desses
profissionais. Em outra pesquisa6, foram realizadas
entrevistas com nove comissários de bordo, e foram
relatados diversos prejuízos relacionados à saúde,
como dor no estômago, dor nas pernas, inchaço, varizes, dor nas costas e bursite, entre outros.
Portanto, sistematizar os achados sobre o tema
faz-se importante para planejar pesquisas futuras
que possam integrar os fatores físicos e organizacionais relacionados à satisfação e à situação de
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Método
Realizou-se revisão sistemática da literatura sobre
o trabalho de comissários de bordo a partir da análise de artigos científicos disponíveis nas bases eletrônicas de dados ScienceDirect, PubMed, Scopus,
ProQuest e SciELO, escolhidas por serem referência
nas áreas de saúde e engenharia, disciplinas que
abordam o tema. Foram utilizadas as palavras-chave
“comissário de bordo” (flight attendant) combinada
com “aeronave” (aircraft), “cabine” (cabin), “transporte aéreo” (air transportation) e “trabalho” (work).
A pesquisa bibliográfica foi realizada no período
compreendido entre abril de 2014 e abril de 2015,
considerando trabalhos publicados de 1983 a 2013.
Para a organização e sistematização dos artigos
encontrados foi utilizado o software StArt7, versão
1.6.3, desenvolvido pelo Laboratório de pesquisa em
Engenharia de Software da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar). Essa ferramenta auxilia o planejamento, execução e análise final dos artigos encontrados, tornando a revisão sistemática mais ágil, precisa e
replicável8. Para sua utilização, é necessário o preenchimento de um protocolo com as possíveis características
dos estudos, assim como critério de inclusão/exclusão.
Esse protocolo constitui um dos diferenciais
entre as revisões tradicionais e as sistemáticas, pois
enquanto as primeiras se limitam às conveniências do
pesquisador na seleção da literatura para o seu estudo
– que não necessariamente seguem critérios definidos
– as segundas se valem de uma pergunta clara, a definição de uma estratégia de busca, o estabelecimento de
critérios de inclusão e exclusão dos artigos e uma análise criteriosa da qualidade da literatura selecionada9.
Ao encontrar pesquisas de interesse, os dados
são importados para o software diretamente da base
eletrônica de dados, no formato Bibtex. Dessa forma,
o software tem acesso aos autores, resumos e anos
de publicação dos estudos, que são classificados
conforme as características inseridas no protocolo.
Assim, como relatório final, o software classifica os
artigos a ser analisados e com maior enquadramento
nos critérios de inclusão.
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Após a estratégia de busca ser realizada, os artigos
encontrados foram avaliados independentemente por
dois autores, seguindo os critérios de inclusão: a) população-alvo (comissários de bordo); b) exigências físicas
do trabalho; c) características ambientais do trabalho; d)
características organizacionais do trabalho dos comissários de bordo; e) efeitos do trabalho para a saúde desses trabalhadores; f) estudos escritos em inglês e português. Os critérios de exclusão foram: a) estudos que,
apesar de apresentarem como tema o transporte aéreo,
não abordavam o trabalho do comissário de bordo; b)
capítulos de livros, teses e dissertações.

Todos tinham origem europeia e estadunidense,
com predomínio de estudos cujo objetivo primordial
era a descrição das características do ambiente de
trabalho dos comissários de bordo, sem o estabelecimento de relações entre variáveis e nem da natureza
dessas relações.

Para a seleção inicial dos artigos foi realizada
uma análise com base nos títulos dos manuscritos.
Nos casos em que não foi possível identificar os critérios de inclusão pelo título, os resumos foram analisados e, em seguida, tomava-se a decisão de incluir
ou excluir o artigo neste trabalho. Após análise dos
resumos, os estudos foram obtidos na íntegra e, posteriormente, examinados de acordo com os critérios de
inclusão estabelecidos. Os processos de seleção e avaliação foram realizados por pares de pesquisadores.

A Tabela 1 mostra o número de artigos encontrados e selecionados em cada base de dados e o período em que foram publicados.

Os trabalhos selecionados foram sistematizados
segundo as seguintes informações: base bibliográfica,
autor e período de publicação; tipo e metodologia de
estudo; população de estudo, principais resultados e
frequência de resultados.

A Tabela 2 descreve os estudos selecionados
em relação ao tipo de delineamento de pesquisa10.
Em relação aos delineamentos da produção científica, 16 estudos foram baseados em dados secundários, com predominância de revisão da literatura
e pesquisa documental. Constatou-se predomínio
da pesquisa de levantamento (19 estudos), que tem
como característica a abordagem metodológica
quantitativa. Também foram observados diversos
trabalhos com abordagem qualitativa, como estudos de casos (14 estudos). De modo geral, considerando as características de todos os artigos,
houve predominância da abordagem qualitativa
(36 estudos).

As categorias de análises dos dados foram elaboradas e validadas por três avaliadores, escolhidos por
serem pesquisadores da área de ergonomia e saúde do
trabalhador, com atuação na área de aviação. A partir
da leitura dos artigos, sugeriram categorias temáticas
e, por meio de consenso, em três reuniões de discussão, categorizaram os artigos selecionados. Foram
elaboradas duas categorias temáticas predominantes:
“Fatores relativos à situação de trabalho” e “Doenças
relacionadas ao trabalho”, divididas conforme os subtemas identificados nos estudos selecionados.

Na Tabela 3 são sistematizados os temas
levantados nas produções científicas das cinco bases
eletrônicas de dados analisadas. Verificou-se um predomínio de artigos com foco em fatores físicos e/ou
relacionados à saúde/doença (25 estudos) e em fatores relacionados à satisfação no trabalho de comissários de bordo (21 estudos), sendo que outros 13
trabalhos abordam os dois temas simultaneamente.
O tema “organização do trabalho” representa a minoria dos artigos (6 trabalhos).

Resultados e discussão
Combinando-se todos os métodos de busca, foram
identificados 858 estudos, dos quais 65 preencheram
os critérios de inclusão e foram selecionados.

Tabela 1 Quantidade de artigos sobre saúde e trabalho de comissários de bordo encontrados e selecionados,
segundo as bases de dados pesquisadas e o período de publicação
Período da publicação

Número de artigos
encontrados

Número de artigos selecionados

ScienceDirect

568

Scopus
PubMed

Base de dados

1983-1989

1990-1999

2000-2009

2010- 2013

25

2

0

14

9

153

31

1

3

24

3

40

7

0

1

3

3

ProQuest

94

2

0

1

0

1

SciELO

03

0

0

0

0

0

TOTAL

858

65

3

5

41

16
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Tabela 2 Metodologia e tipo de pesquisa dos artigos selecionados sobre saúde e trabalho de comissários de
bordo, publicados entre 1983 e 2013
Número de
artigos

Artigos encontrados

19

Haugli e cols.11; Lindgren e cols.12; Sonnentag e Natter13; Ballard e cols.14; Chen15; Heuven e
cols.16; Lee e cols.17; Chang e Liao18; Lee e cols.19; Shao e cols.20; Chung e Chung21; Yeh22; Chen e
Kao23; Ng e cols.24; Wahlstedt e cols.25; Chen e Kao26; Chen e Kao27; Lee e cols.28; Moon e cols.29

Estudo de caso

14

Bassett e Spillane30; Ono e cols.31; Berkley e Ala32; Murphy33; Grajewski e cols.34; Ballard e
cols.35; Grajewski e cols.36; Adomaitis e Johnson37; Lee e cols.38; Sutton e cols.39; Rhoden e
cols.40; Wei e cols.41; Damos e cols.42; Tungtakanpoung e Wyatt43

Revisão da literatura

10

Boyd e Bain44; Ballard e cols.45; Hocking46; Nagda e Koontz47; Megdal e cols.48; Buja e cols.49;
Leggat e Smith50; Tokumaru e cols.51; Michels52; Griffiths e Powell53

Pesquisa documental

6

Iglesias e cols.54; Gil55; Linnersjö e cols.56; Waters e cols.57; Banks e cols.58; Pinkerton e cols.59

Outros

16

Winkel60; Murphy61; Brown e cols.62; Burström e cols.63; Ozcan e Nemlioglu64; Glitsch e cols.65;
Jäger e cols.66; Lekha67; Mellert e cols.68; Schaub e cols.69; Mahony e cols.70; Mellert e cols.71;
Agampodi e cols.72; Gładyszewska-Fiedoruk73; Gupta e cols.74; Mallardo e cols.75

36

Wahlstedt e cols.25; Bassett e Spillane30; Ono e cols.31; Berkley e Ala32; Murphy33; Grajewski
e cols.34; Ballard e cols.35; Grajewski e cols.36; Adomaitis e Johnson37; Lee e cols.38; Sutton e
cols.39; Rhoden e cols.40; Wei e cols.41; Damos e cols.42; Tungtakanpoung e Wyatt43; Boyd e
Bain44; Ballard e cols.45; Hocking46; Nagda e Koontz47; Megdal e cols.48; Buja e cols.49; Leggat
e Smith50; Tokumaru e cols.51; Michels52; Griffiths e Powell53; Iglesias e cols.54; Gil55; Linnersjö
e cols.56; Waters e cols.57; Banks e cols.58; Pinkerton e cols.59; Murphy61; Brown e cols.62;
Lekha67; Mellert e cols.71; Agampodi e cols.72

29

Haugli e cols.11; Lindgren e cols.12; Sonnentag e Natter13; Ballard e cols.14; Chen15; Heuven e
cols.16; Lee e cols.17; Chang e Liao18; Lee e cols.19; Shao e cols.20; Chung e Chung21; Yeh22; Chen
e Kao23; Ng e cols.24; Chen e Kao26; Chen e Kao27; Lee e cols.28; Moon e cols.29; Winkel60; Burström e cols63; Ozcan e Nemlioglu64; Glitsch e cols.65; Jäger e cols.66; Mellert e cols.68; Schaub
e cols.69; Mahony e cols.70; Gładyszewska-Fiedoruk73; Gupta e cols.74; Mallardo e cols.75

Critério de classificação
Metodologia*
Levantamento (survey)

Tipo de Pesquisa

Qualitativa

Quantitativa

*Segundo Gil10.

Tabela 3 Temas abordados nos artigos selecionados sobre saúde e trabalho de comissários de bordo, publicados entre 1983 e 2013
Tema

Número de artigos

Artigos encontrados

6

Berkley e Ala ; Grajewski e cols.36; Rhoden e cols.40; Griffiths e Powell53; Gil55; Mahony e cols.70

25

Lindgren e cols.12; Lee e cols.17; Lee e cols.38; Sutton e cols.39; Ballard
e cols.45; Hocking46; Nagda e Koontz47; Megdal e cols.48; Buja e cols.49;
Leggat e Smith50; Tokumaru e cols.51; Iglesias e cols.54; Linnersjö
e cols.56; Pinkerton e cols.59; Winkel60; Burström e cols.63; Ozcan e
Nemlioglu64; Glitsch e cols.65; Jäger e cols.66; Schaub e cols.69; Mellert e
cols.71; Agampodi e cols.72; Gładyszewska-Fiedoruk73; Gupta e cols.74;
Mallardo e cols.75

Fatores relacionados à
satisfação no trabalho

21

Sonnentag e Natter13; Chen15; Heuven e cols.16; Chang e Liao18; Shao e
cols.20; Yeh22; Chen e Kao23; Chen e Kao26; Chen e Kao27; Lee e cols.28;
Moon e cols.29; Ono e cols.31; Murphy33; Grajewski e cols.34; Ballard
e cols.35; Adomaitis e Johnson37; Wei e cols.41; Tungtakanpoung e
Wyatt43; Boyd e Bain44; Michels52; Murphy61

Fatores físicos relacionados à satisfação no
trabalho

13

Haugli e cols.11; Ballard e cols.14; Lee e cols.19; Chung e Chung21; Ng e
cols.24; Wahlstedt e cols.25; Bassett e Spillane30; Damos e cols.42; Waters e cols.57; Banks e cols.58; Brown e cols.62; Lekha67; Mellert e cols.68

Organização do trabalho

Fatores físicos e/ou
relacionados à saúde/
doenças
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32
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Com relação às categorias e subcategorias temáticas definidas pelos analistas especialistas, os trabalhos foram classificados e discutidos como apresentado a seguir.
Fatores relativos à situação de trabalho

Os estudos encontrados apontam fatores relativos à situação de trabalho que podem influenciar a
saúde e o desempenho do comissário de bordo. Esses
fatores podem ser categorizados em:
• aspectos relacionados ao ambiente físico da
cabine47,63,64,71,72;
• fatores organizacionais18,32,33,36,42,61,70;
• fatores biomecânicos17,38,60,65,66,69;
• fatores relacionados à satisfação no
trabalho15,22,24,26,27,43;
Fatores relacionados ao ambiente físico da cabine

Estudos apontam as influências do ambiente
físico da cabine na saúde física dos comissários de
bordo38. Entre os fatores destacados pelos autores
estão a vibração63,71, os ruídos na cabine64,71,75 e os
fatores relacionados ao desconforto muscular e ao
conforto da cabine47,72.
Em dois trabalhos verificou-se que a vibração
transmitida aos comissários durante o voo estava
relacionada a lesões e desconforto no pescoço, ombro
e coluna lombar63,71. Os resultados apontaram que
os efeitos adversos são potencializados pelos múltiplos pousos aos quais os comissários estão submetidos. Além disso, constatou-se que o maior nível de
vibração ocorre na parte traseira da aeronave, logo,
os trabalhadores que se localizavam nessa posição
estavam mais propensos a seus efeitos.
Além da vibração, a análise do nível de ruído
também foi objeto de outros estudos64,68,71,75, segundo
os quais o nível de ruído interfere na saúde física
e psicológica, pois, quando há excesso de ruído
durante a jornada de trabalho, sintomas como dor
de cabeça, irritação, ansiedade, distração e dores
musculares são relatados pelos comissários de
bordo. Verificou-se que os valores mais elevados do
nível de ruído acontecem no pouso e na decolagem,
sendo constantes – por volta de 78 dB – durante o
voo, a não ser quando o comandante realiza algum
comunicado. Nas situações em que o nível de ruído
aumenta, foi observado o aumento proporcional dos
sintomas relatados pelos comissários de bordo, como
dor de cabeça e irritação.
Em uma revisão47, identificaram-se estudos que
analisaram o conforto dos comissários de bordo na
cabine durante os voos, destacando-se sintomas
provocados pelo ambiente da cabine, como secura
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relacionada à baixa umidade do ar, inchaço e dor de
cabeça/ouvido causados pelo ambiente hipobárico.
Também foram encontrados estudos que tinham
como objeto identificar fatores presentes nas cabines da aeronave que podem influenciar diretamente
no trabalho e na saúde dos comissários de bordo.
Dos cinco artigos encontrados em relação a esse
tema12,46,62,73,74, quatro deles abordam a questão da
qualidade do ar no interior da cabine.
Em outro estudo73 foi encontrado durante um
voo excesso de CO2 (comparado ao padrão da
Organização Mundial da Saúde) no ar após três
horas de viagem, o que pode provocar fadiga, dor de
cabeça, problemas de concentração e outros desconfortos. Além disso, a temperatura estava acima do
nível de conforto, podendo ocasionar problemas de
concentração para a tripulação. Essas características
do ar acontecem principalmente porque os sistemas
de ventilação das aeronaves priorizam a regulação
da pressão e, por consequência, a qualidade do ar
permanece em segundo plano, sendo um dos fatores
mais preocupantes em relação à saúde dos comissários de bordo62.
Um artigo46 destaca que, para minimizar os custos com combustível, os voos são realizados em altitudes cada vez mais elevadas. Com isso, é necessário
aumentar a recirculação de ar, o que pode diminuir
sua qualidade. Desse modo, para que essa qualidade
não seja comprometida, sugere-se a substituição dos
filtros simples por filtros de alta eficiência de partículas de ar (HEPA), mais eficazes, o que diminuiria a
proliferação de agentes infecciosos.
Esse mesmo assunto é abordado em outro
estudo74, no qual se identificou a possibilidade de
contaminação do ambiente da cabine por partículas de RNA do vírus Influenza. Assim, a solução
sugerida seria o uso de máscaras pela tripulação e
passageiros.
Fatores organizacionais

Além dos fatores físicos e dos relacionados à
satisfação no trabalho, os aspectos organizacionais
do trabalho podem afetar negativamente a saúde
dos comissários de bordo. Poucos estudos abordam
a sobrecarga proporcionada pelo volume de tarefas
atribuídas a eles, relativas à segurança dos passageiros, do próprio voo e ao serviço de bordo.
Para garantir a segurança dos passageiros, os
comissários devem realizar procedimentos específicos. Por exemplo, devem checar se os passageiros
estão utilizando os cintos de segurança durante turbulências, decolagem e aterrissagem e devem zelar
pela limpeza da cabine para evitar que objetos voem
durante uma turbulência. Caso ocorra alguma lesão
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ou mal-estar entre os passageiros, os comissários
devem proceder conforme o treinamento específico
para essas situações18,70.
As tarefas relacionadas à segurança do voo têm
como objetivo identificar e neutralizar atividades
que coloquem em risco o andamento normal do
voo32,40. Por fim, os comissários de bordo também
realizam o serviço de bordo e atendem a eventuais
pedidos dos passageiros42.
Depois do 11 de setembro de 2001, os procedimentos de segurança do voo e dos passageiros se
tornaram mais complexos e rigorosos42. Dessa forma,
a maior parte do tempo do voo deve ser dedicada
aos procedimentos de segurança. Porém, por causa
das crises econômicas e flutuações de demanda, os
comissários de bordo são obrigados a dispenderem
mais tempo no serviço aos passageiros para torná-los clientes regulares da companhia aérea. Essa
mudança de perspectiva favorece a sobrecarga de
trabalho, uma vez que a tripulação é reduzida e não
consegue realizar todas as tarefas, além de colocar a
segurança do voo em segundo plano42.
Também no contexto da organização do trabalho,
torna-se importante ressaltar estudos que mostraram
as diferenças existentes entre as horas trabalhadas
relatadas pelos comissários de bordo e as horas registradas pelas companhias aéreas. O relato preciso das
horas de trabalho pode ser utilizado como parâmetro
para medir a exposição dos trabalhadores a variáveis
como radiação cósmica e ciclo circadiano36,58.
Fatores Biomecânicos

Estudos60,65,66,69 analisaram a sobrecarga biomecânica muscular ao empurrar/puxar os carrinhos de
serviço. Recentemente, o serviço de bordo foi estendido para a fase ascendente e descendente do voo, o
que ocasiona maior sobrecarga muscular ao conduzir
os carrinhos de serviço69. Foram identificadas queixas relatadas pelos comissários de bordo em relação
a dores musculares, principalmente na coluna lombar66. Também foram analisadas as forças necessárias
para a condução do carrinho de serviço, comparadas
ao limite máximo de força que pode ser exercida sem
prejuízo à saúde. Os estudos encontrados concluíram que as forças exercidas no serviço de bordo ao
conduzir o carrinho ficaram acima dos limites recomendados, principalmente quando estão cheios ou
em uma superfície íngreme69.
Os carrinhos menores causam menos danos à
saúde física do que os maiores60,66,69. Já com relação
às disfunções musculares, dependem da inclinação
da superfície, do tipo de carrinho, de seu peso, se a
força é exercida para empurrar ou puxar e da frequência das operações69. Assim, quanto maior a inclinação da superfície, peso do carrinho e o movimento
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de puxar, maior a sobrecarga nos músculos e na
coluna vertebral65,69.
No uso do carrinho durante o serviço de bordo, o
comissário realiza frequentes flexões de coluna para
servir o passageiro, aumentando significativamente
a sobrecarga muscular17. Um grupo de trabalhadores
relatou que posturas instáveis, como agachamento,
alcance e ficar em pé por longos períodos, aumentam
as desordens musculares relacionadas ao trabalho.
No entanto, salienta-se que o manuseio do carrinho de serviço não é o único fator físico que interfere na saúde dos comissários de bordo, mas que
problemas musculares também podem ser ocasionados por outras tarefas exercidas nessa profissão. Por
exemplo, o manuseio de bagagens dos passageiros é
considerado uma das tarefas mais extenuantes, pois
é realizada frequentemente e requer esforços para
empurrar, puxar e levantar, provocando sobrecarga
muscular17.
Outro artigo analisou os principais causadores de
acidentes de trabalho de comissários de bordo72, no
qual foram identificados os riscos de quedas, escorregamento e tropeço, além de outras lesões durante o
voo. Os principais fatores associados às lesões foram:
turbulência, serviço com o carrinho, auxílio com a
bagagem, bagageiros e outros. No estudo foram identificadas 795 lesões em cada 1.000 comissários de
bordo por ano, o que foi considerada alta prevalência. Essa mesma evidência foi encontrada em outro
estudo54, que identificou tais lesões como responsáveis por 15.573 dias de trabalho perdidos no período
de 4 anos (entre 1983 e 1987), em uma amostra de
1.631 comissários de bordo.
Fatores relacionados à satisfação no trabalho

Os principais fatores que levam os comissários
de bordo a deixarem o trabalho são o salário, estado
civil, insatisfação com o trabalho, compromisso no
cumprimento das normas e necessidade de dedicação contínua15,26.
Desse modo, níveis altos de satisfação com o
trabalho e compromisso organizacional apresentam impacto negativo na intenção de abandonar o
emprego, ou seja, quanto maior a satisfação com
o trabalho e maior o compromisso organizacional,
menor a probabilidade de o comissário de bordo
desistir do emprego15.
A satisfação com o trabalho consiste em fatores
relacionados à motivação, característica da atividade, autoridade e responsabilidade; ao ambiente
(condições, supervisão e colegas); às características
organizacionais (salário, estabilidade, promoção e
política organizacional); e à dimensão social (prestígio, reputação e responsabilidade social)28. Os
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trabalhadores que apresentam níveis altos de satisfação com o trabalho demonstram afetividade e maior
possibilidade de contribuir com a organização, sendo
que esses esforços levarão a um melhor desempenho
na função.
O compromisso do trabalhador com o trabalho
depende de fatores como crenças e identificação com
o trabalho. Aqueles que demonstram compromisso
apresentam vontade de permanecer no ramo. Os
comissários de bordo com altos níveis de compromisso e orgulho da profissão podem aumentar a qualidade de serviços prestados, assim como a imagem
da companhia aérea perante os passageiros. Dessa
forma, para incentivar o maior compromisso da parte
dos trabalhadores, é necessário um adequado clima
organizacional, o que contribui para o desempenho
no trabalho e aumento da qualidade de serviço percebido pelos passageiros22,24,43.
Doenças relacionadas ao trabalho

Doenças ocasionadas por estresse psicológico
podem ser relacionadas ao trabalho dos comissários
de bordo25,35. Outros exemplos podem ser encontrados, como problemas respiratórios e de fertilidade53,
desequilíbrio do ciclo circadiano34-57, problemas
digestivos, dermatite50, disfunção circulatória em
membros inferiores, infecções no trato urinário,
alguns tipos de câncer45,48,49,51,53,56,59, e intoxicação por
pesticidas utilizados na desinfecção da cabine39,41.
Em outro trabalho67 foram encontrados sintomas
como estresse, dores nas costas, perda de memória,
dores de cabeça e perda de audição em comissários
de bordo, enquanto em outro estudo11 foram encontrados problemas como secura da pele, dor na coluna
lombar, resfriados, fadiga e distúrbio do sono.
Além disso, foram observados altos níveis de
cortisol – hormônio que se apresenta em altas quantidades em situações estressantes – na urina dos
comissários de bordo, tanto antes como depois da
jornada de trabalho30. Antes do trabalho, esse hormônio estava alterado possivelmente pela ansiedade
pré-voo, enquanto depois da jornada o principal
motivo poderia estar relacionado à disfunção do
ciclo circadiano.
Também foram encontrados estudos que apontaram sobrecarga psicológica, relatada em um número
relevante de doenças, como estresse e síndrome do
esgotamento profissional23,26. Um deles23 apontou as
relações entre os fatores que causam o estresse no
trabalho e suas possíveis consequências, entre os
quais os conflitos familiares causados pela longa jornada de trabalho, que afetam direta ou indiretamente
a satisfação com o trabalho, o compromisso organizacional e a intenção de deixar o emprego.
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Da mesma forma, outro estudo26 analisou empiricamente a relação entre demanda de trabalho,
recursos, síndrome do esgotamento profissional, isolamento dos colegas, problemas de saúde e desempenho no trabalho. Observou-se que as demandas
de trabalho são as principais causas da síndrome de
esgotamento profissional, o que, por sua vez, pode
afetar a saúde do trabalhador. Adicionalmente, as
pressões incompatíveis entre trabalho e família
produzem tensões que provocam exaustão. Assim,
interferências familiares e a falta de estabilidade
no emprego são responsáveis diretas pelo aparecimento da síndrome de esgotamento profissional e,
consequentemente, diminuição do desempenho no
trabalho.
Além disso, um estudo27 investigou como o engajamento no trabalho e a estabilidade no emprego
podem influenciar o desenvolvimento da síndrome
de esgotamento profissional. Foi identificado que
quanto maior o compromisso com o trabalho, maior
a probabilidade do aparecimento da síndrome, o que
diminui o desempenho no trabalho. Além disso, os
comissários de bordo com maior estabilidade no
emprego resistem melhor a essa síndrome.
Segundo alguns autores35, sintomas como depressão, ansiedade e ataque de pânico foram relatados
por comissárias de bordo. Ainda segundo esses relatos, frequentemente há o surgimento de estresse na
readaptação da família após longos períodos no trabalho. Uma comissária participante do estudo relatou situações de divórcio, pois acredita que os cônjuges não oferecem apoio suficiente para conciliar
o trabalho com a criação dos filhos e a realização
de tarefas domésticas. Além disso, as comissárias de
bordo que têm filhos relataram a sensação de culpa,
pois não conseguem frequentar eventos importantes
para a formação deles. Dessa forma, segundo os autores, são identificados o estresse e sofrimento mental
relacionados à solidão, medo de serem parceiros e
pais inadequados por causa da demanda de trabalho,
dificuldade na relação com o passageiro e falta de
estabilidade no emprego35.
Alguns estudos14,16,21,29 discutem a sobrecarga
emocional relacionada à profissão do comissário
de bordo, na qual podem ocorrer assédio sexual e
moral por parte dos superiores e passageiros, enfrentamento com passageiros agressivos, respostas às
emergências ocorridas durante o voo e, principalmente para as comissárias que já tiveram filhos,
medo de voar.
Esses trabalhadores são treinados para atuar,
demonstrar aos passageiros sentimentos que não
são verdadeiros, ou seja, suprimir os reais sentimentos. A maioria relata separar a vida pessoal do papel
realizado durante o trabalho, porém quando essa
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separação deixa de ser claramente delineada, distúrbios mentais como exaustão emocional podem surgir. Para evitar tais situações, estratégias como não se
envolver emocionalmente com o trabalho29 e controlar as emoções relativas à profissão16 demonstraram
ser eficazes para evitar a exaustão emocional.
Dores nas costas de origem psicológica foram
identificadas como resultado do estresse enfrentado
pelos trabalhadores19. Os comissários que relataram
dores nas costas apresentavam maior percepção das
demandas psicológicas do trabalho, insegurança no
emprego e sobrecarga física. O estresse ocasionado
pela insegurança no trabalho, após descartada a
sobrecarga física, é o fator mais importante no aparecimento das dores nas costas.

Considerações finais
A partir da análise dos estudos encontrados sobre
o trabalho de comissários de bordo, verificou-se a
predominância de artigos publicados entre 2000 e
2010, o que mostra uma preocupação recente com as
condições de trabalho desses profissionais.
Constatou-se que condições ambientais presentes no interior da aeronave podem gerar sobrecarga
física e psíquica. Também foram encontrados estudos que relacionavam aspectos organizacionais com
sobrecarga de trabalho. Os estudos sobre doenças
relacionadas ao trabalho de comissários de bordo
apontaram doenças físicas, mas também doenças
mentais.
Verificou-se ainda uma predominância de estudos do tipo levantamento, mais especificamente,
survey. Não foram encontrados estudos que utilizassem como abordagem metodológica a análise ergonômica do trabalho, que é realizada por meio de uma
investigação detalhada da atividade real dos trabalhadores, dentro do contexto em que ocorre, visando

relacionar todos os fatores que influenciam na saúde
do trabalhador e nas atividades de trabalho76.
A partir dos estudos encontrados, que analisaram o papel das companhias aéreas na organização
do trabalho e, consequentemente, no aparecimento
de doenças relacionadas, pode-se concluir que o
trabalho de comissários de bordo parece ter impactos negativos sobre sua saúde e qualidade de vida,
ocasionando doenças e sofrimento. No entanto, os
fatores que podem ocasionar esses problemas foram
predominantemente estudados de forma isolada,
sem buscar identificar as inter-relações entre eles.
Assim, parece existir uma lacuna de estudos sobre
as inter-relações entre esses fatores, que, caso fossem realizados, permitiriam investigar o processo
saúde-doença desses profissionais de forma mais
completa.
Além disso, não foram encontrados estudos
nacionais sobre a relação entre saúde e trabalho
dos comissários de bordo. Os estudos encontrados foram desenvolvidos em outros países. Essa
investigação seria importante para que fosse possível comparar a prevalência e os fatores associados
ao desenvolvimento de doenças, considerando as
demandas e características do transporte aéreo brasileiro. Cada país difere no que diz respeito à legislação e aos aspectos trabalhistas da área e, portanto,
as atividades de comissários de bordo podem variar
de maneira significativa entre um país e outro, ou
mesmo entre companhias aéreas de um mesmo país.
Dessa forma, a partir da análise da literatura da
área, verificou-se a necessidade da realização de
estudos que identifiquem as inter-relações entre os
fatores presentes na situação de trabalho de comissários de bordo e os processos de saúde-adoecimento,
sobretudo no Brasil. A partir do estudo dessas inter-relações espera-se que se torne possível sugerir
mudanças e melhorias das condições de trabalho
desses profissionais.
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