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Caro Leitor
Ao realizar o II Congresso Nacional da ABRAPAV & I Congresso Internacional de Psicologia da Aviação, a Associação
Brasileira de Psicologia da Aviação abriu espaço nas atividades do evento para que profissionais atuantes no meio aeronáutico,
ligados tanto às questões da Psicologia como às de Fatores Humanos, pudessem trazer suas contribuições relacionadas à
temática do Congresso: A Psicologia na Saúde e na Segurança da Aviação.
Neste sentido, com a valorosa colaboração da Revista Conexão SIPAER, a Comissão Organizadora do Congresso ofereceu
a oportunidade para que pesquisas e outros trabalhos pudessem ser apresentados, em formato de artigo, contribuindo assim
para o compartilhamento e a ampliação de conhecimento sobre o tema, e o fortalecimento de ações relativas à Segurança
Operacional.
Entre as submissões recebidas, as cinco que foram avaliadas, aceitas e, efetivamente, apresentadas no Congresso irão
compor esta edição, com o objetivo de incentivar outros profissionais que desenvolvem práticas e estudos acadêmicos a divulgar
seus trabalhos.
Três artigos trataram sobre o tema da “Psicologia na Saúde da Aviação”. O primeiro, com o título “Relato de Experiência
de Suporte Psicológico Pós-Acidente Aeronáutico em Aviação de Caça”, é relatada a experiência da Psicologia aplicada no
contexto da aviação quanto ao suporte prestado aos pilotos e demais integrantes do 1º GavCa após o acidente ocorrido com
um F-5. Outro também envolvendo a mesma temática tem como título “Suporte Psicológico no Pós-Acidente Aeronáutico:
Relato de uma Intervenção em uma Torre de Controle”, onde é apresentado o resultado de uma intervenção no pós-acidente,
realizada com uma equipe de controladores de tráfego aéreo, com vista a assegurar a manutenção da saúde ocupacional desses
profissionais. E, o terceiro artigo, intitulado “A Participação do Instituto de Psicologia da Aeronáutica no Processo de Seleção
de Aviadores para o Esquadrão de Demonstração Aérea no Brasil”, evidencia o relato da experiência da primeira participação
do Instituto de Psicologia da Aeronáutica - IPA na seleção de pilotos para o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), também
conhecido como “Esquadrilha da Fumaça”, considerando a avaliação psicológica dos pilotos candidatos.
No tema “Psicologia na Segurança da Aviação”, dois artigos se destacaram: o que trata da “Aplicação da Análise
Cognitiva da Atividade em Articulação com a Ferramenta SERA na Investigação de Incidentes Aéreos: uma Proposta
Metodológica”, em que o autor analisa incidentes ocorridos na aviação off-shore, com o uso da nova metodologia que articula
a análise cognitiva da atividade com a ferramenta SERA - Systematic Error and Risk Analysis. E, finalmente, o quinto artigo
desta série que traz uma releitura sobre os “Acidentes Aéreos da Aviação Civil Brasileira: Análise dos Principais Fatores
Contribuintes, no Período de 2007 a 2012”, no qual são identificados e reanalisados os cinco fatores contribuintes de maior
incidência nos acidentes aeronáuticos da aviação civil brasileira no período estudado, sob a ótica e contribuição de diferentes
autores.
Agradecemos aos autores de cada artigo pela interação com os avaliadores e atenção às suas orientações, o que promoveu
um resultado sinérgico e produtivo, contribuindo para a divulgação da cultura e conhecimento da Segurança de Voo,
especificamente, na área do Fator Humano.
Agradecemos ao Corpo Editorial da Revista Conexão SIPAER pelo espaço que nos foi concedido para a divulgação de
temas fundamentados pelos artigos apresentados no II Congresso Nacional da ABRAPAV & I Congresso Internacional de
Psicologia da Aviação, voltados para o trato do Fator Humano, que ainda requer uma atenção muito especial nas ações de
saúde e segurança na aviação, na tentativa de reduzir, cada vez mais, a sua participação como fator contribuinte em tantos
acidentes aéreos de nossa aviação.
Por fim, nossa profunda admiração aos dirigentes da ABRAPAV pela coragem e empenho investidos em favor da
participação da Psicologia nas ações de prevenção do acidente aeronáutico no Brasil.
Rosana D'Orio Bohrer
Coordenadora da Comissão Científica Avaliadora
II Congresso Nacional da ABRAPAV & I Congresso Internacional de Psicologia da Aviação
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