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TRADUÇÃO LIVRE 

JOGO DE VIDEOGAME COMO UMA CONTRAMEDIDA DE FADIGA EM  
CONTROLADORES DE TRÁFEGO AÉREO 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Pesquisas têm demonstrado que o trabalho em turnos e a hora do dia afetam a capaci-

dade de manter o estado de alerta e vigilância. Pesquisas também procuram determinar maneiras de au-

mentar o estado de alerta e diminuir os efeitos da fadiga em ambientes de vigilância, como o controle de 

tráfego aéreo. Este estudo foi projetado para avaliar a eficácia do jogo de videogame como uma contra-

medida de fadiga em controladores de tráfego aéreo. 

MÉTODOS: Testamos 22 militares controladores de tráfego aéreo para verificar se jogar videogame an-

tes de assumir o posto no controle de tráfego aéreo aumenta o estado de alerta durante o turno. Um ocu-

lômetro, que é uma medida objetiva do estado de alerta fisiológico e visual, foi usado para medir o diâme-

tro pupilar, amplitude, latência e velocidade. Percepção do estado de alerta foi avaliado usando a Stan-

ford Sleepiness Scale. Durante um período de 4 semanas, os controladores de tráfego aéreo participa-

ram de um estudo com grupo experimental (com videogame antes da sala de controle) e grupo controle 

(sem videogame antes do controle). 

RESULTADOS: Usamos medidas repetidas de análise multivariada (MANOVA - multivariate analysis of 

variance) para comparar as diferenças no estado de alerta fisiológico e percepção dos indivíduos nas du-

as condições. Os resultados indicaram que o jogo de videogame aumentou significativamente o estado 

de alerta fisiológico nos controladores de tráfego aéreo, especialmente o diâmetro e a velocidade da pu-

pila, e esse efeito foi mantido por, pelo menos, 30 minutos depois que eles pararam de jogar. Percepção 

de alerta também foi aumentada pelo jogo de videogame. 

DISCUSSÃO: Estes resultados indicam que o jogo de videogame pode ser uma contramedida eficaz pa-

ra fadiga em ocupações de alta vigilância, como o controle de tráfego aéreo. 


