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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A privação de sono é o estado ininterrupto de vigília, ocorrendo quando o 

sono inadequado leva à diminuição do desempenho e do estado de alerta até uma possível 

deterioração com efeitos danosos à saúde. É comum que militares e profissionais de serviços 

essenciais sejam submetidos a situações de privação de sono, além de esforço físico acentuado, 

sob a exigência de responsabilidade sobre a tomada de decisão em ambientes hostis. O objetivo 

da presente pesquisa é sistematizar o conhecimento já produzido a respeito do efeito da privação 

de sono na tomada de decisão em militares. MÉTODOS: A revisão sistemática de literatura 

foi o método escolhido, seguindo os passos preconizados pelo Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). A busca foi realizada nas bases PubMed; 

Scopus; SciELO; biblioteca Cochrane e Web of Science. Critérios de inclusão e exclusão foram 

previamente definidos para seleção do material encontrado. RESULTADOS: Um total de 14 

artigos, sendo a sua maioria com baixo risco de viés, foram selecionados para comporem os 

resultados da pesquisa. Os temas explorados nesses artigos versaram sobre perda de confiança, 

relativização moral, trabalho em equipe, queda de níveis cognitivos e mudança de atividade 

elétrica cerebral na privação de sono. Especificamente na atividade militar, as dificuldades de 

planejamento e a precisão do disparo com arma de fogo forram também investigadas. 

CONCLUSÃO: As pesquisas apontam para um comprometimento importante para a tomada 

de decisão frente à privação ou restrição de sono nos temas investigados, evidenciando poucos 

recursos para minimizar esses efeitos. Carece realizar investigações acerca do papel do 

exercício físico nesse processo e, especialmente, em amostras brasileiras. 

Palavras-chave:  tomada de decisão; privação de sono; militares. 

 

  



 

  

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Sleep deprivation is the uninterrupted state of wakefulness, occurring 

when inadequate sleep leads to a decrease in performance and alertness, possibly reaching a 

level of deterioration with harmful health effects. It is common for military personnel and 

essential service professionals to be subjected to situations of sleep deprivation, besides severe 

physical effort, under the requirement of being responsible for decision-making in hostile 

environments. The objective of this research is to systematize the knowledge produced about 

the effect of sleep deprivation on decision making in the military. METHODS: The systematic 

literature review was the method chosen, following the steps recommended by the Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes (PRISMA). The search was 

carried out on the following databases: PubMed; Scopus; SciELO; Cochrane library and Web 

of Science. Inclusion and exclusion criteria were previously defined for the selection of the 

found material. RESULTS: A total of 14 articles, most of them with a low risk of bias, were 

selected to compose the research results. The themes explored in these articles dealt with the 

loss of confidence, moral relativization, teamwork, drop-in cognitive levels, and changes in 

brain electrical activity in sleep deprivation. Specifically, in the military field of activities, 

planning difficulties, and marksmanship accuracy were also investigated. CONCLUSION: 

The research demonstrated significant damage to decision-making under sleep restriction or 

deprivation regarding the investigated topics, presenting few resources capable of minimizing 

these effects. There is an urge to investigate the role of physical exercise in this process and, 

especially, in Brazilian samples.  

Keywords: decision making; sleep deprivation; military. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A privação de sono é o estado ininterrupto de vigília, ocorrendo quando o sono 

inadequado leva à diminuição do desempenho e do estado de alerta até uma possível 

deterioração com efeitos danosos à saúde1,2. A National Sleep Foundation, em suas 

recomendações, prevê um tempo de sono entre sete a nove horas por noite para adultos em 

idades entre 18 a 64 anos3.  

A citada instituição descobriu que jornadas de sono inferiores a seis horas acarretam 

alterações significativas no sistema circadiano4,5. Há evidências na literatura que corroboram a 

correlação entre a privação de sono e alterações significativas no corpo humano6–8, 

modificações no sistema hormonal9,10, nas relações sociais e afetivas11,12, na forma de perceber 

a dor13,14, na perda de performance cognitiva15, performance física16, na memória17,18, na 

criatividade19,20, além de prejudicar a capacidade de resolução de problemas21 e diminuição do 

sistema imunológico22,23. A privação de sono, então, pode ter um impacto importante na 

performance laboral e na saúde como um todo24. 

É comum que militares e profissionais de serviços essenciais mantenham rotineiramente 

turnos de serviço atípicos quando comparados com outras profissões que possuem jornadas de 

8h a 10h por dia25. Esse grupo, muitas vezes, passa por privação de sono, além de esforço físico 

acentuado26. Há também a exigência de responsabilidade para com esses profissionais sobre a 

tomada de decisão, que na maioria dos casos ocorre em ambientes hostis. Isto é, com grau 

elevado de complexidade e com impacto significativo sobre outros indivíduos, sejam eles 

superiores, pares, subordinados ou da população civil em geral27,28. 

A tomada de decisão é assumida nesse trabalho como o processo de escolha e 

preferência entre as opções que se apresentam ou um curso de ação dentro das alternativas que 

são apresentadas baseado em critérios e estratégias29. Versa especificamente, então, sobre a 

capacidade individual de deliberar uma escolha, considerando o cenário e suas consequências. 

Os militares das forças armadas em Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e os policiais militares 

acabam por atuar em um ambiente complexo, antagônico e com relações socioculturais 

herméticas. As atuações variam entre incursões em comunidades conflagradas, ocupações de 

terreno hostil, atuação em fronteiras ou em abordagens do tipo policial cotidianas. Suas ações 

no terreno, muitas das vezes, geram repercussões na esfera política e econômica nacional30.  

Dada a relevância dos conceitos em questão – privação de sono e tomada de decisão –, 

buscamos na biblioteca Cochrane, usando a combinação das palavras-chave "sleep deprivation" 

AND "decision making" AND army OR Military, não foi encontrada nenhuma revisão 
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sistemática sobre o tema. Considerando, portanto, essa lacuna científica, foi realizado o presente 

estudo. Ademais, a pesquisa tem relevância para entendermos os processos de tomada de 

decisão relacionados à privação de sono no meio militar. Sistematizar o conhecimento já 

produzido nos permitiu identificar pontos a serem melhor investigados e indicar novas 

pesquisas no campo, reunir evidências para servir de suporte a adequações nas escalas de 

serviço e aprimoramentos nos métodos de treinamento e ensino. Outro fator igualmente 

importante é nos ambientar com os principais conceitos, estratégias e formas de lidar com tema 

do modo como estão sendo abordados no mundo atualmente.  

A partir da argumentação apresentada, estabelece-se que o objetivo da presente pesquisa 

é sistematizar o conhecimento já produzido a respeito do efeito da privação de sono na tomada 

de decisão em militares, realizando uma revisão sistemática.  
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2. MÉTODOS 

Este estudo é uma revisão sistemática de literatura, seguindo o padrão Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)31. 

 

2.1 Palavras-chaves e bases de busca 

Os termos de busca foram escolhidos conforme a relevância das palavras-chave para a 

realização do estudo. Os termos de pesquisa incluídos foram: ((“decision making") AND ("sleep 

deprivation" OR "sleep restriction" OR "sleep loss") AND (military OR army OR navy OR 

mariners OR police OR firefighter OR "air force")). As bases de busca utilizadas para essa 

pesquisa abrangente foram: PubMed; Scopus; SciELO; biblioteca Cochrane e Web of Science.  

 

2.2 Critérios de inclusão 

Para a presente pesquisa, foram determinadas seis categorias de critérios de inclusão: 

 de acordo com o tipo de estudo:  foram incluídos estudos clínicos randomizados, 

estudos coorte, estudos caso-controle, estudos quase-experimentais e estudos 

observacionais; 

 de acordo com o tipo de participante: foram incluídos estudos que tenham em sua 

amostra militares das forças armadas e das forças auxiliares, sendo os mesmos soldados, 

praças ou oficiais, de ambos os sexos, de qualquer faixa etária; 

 de acordo com a intervenção/observação: foram incluídos estudos que tenham causado 

privação/restrição de sono superior a 4 horas, em atividades no terreno e /ou que fosse 

prosseguida por atividade no terreno no qual uma tomada de decisão fosse necessária; 

 de acordo com a data de publicação: publicados até junho 2020. 

 de acordo com os resultados relatados: foram incluídos estudos que descreveram a 

decisão específica a ser tomada, as condições do terreno, as horas de sono privado e o 

julgamento da decisão tomada (adequada ao problema/inadequada); 

 de acordo com idioma: artigos em inglês, português, espanhol e francês. 

 

2.3 Critérios de exclusão  

Foram excluídos os estudos de relato de caso, relato de experiência, estudos de revisão, 

resumo de congresso e capítulo de livro. Foram excluídos também estudos com modelos em 

animais, com amostras compostas por civis, amostras compostas por civis e militares sem 

apresentação dos resultados separado por grupos; amostras não identificadas como sendo de 
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militares ou forças auxiliares. Foram ainda excluídos estudos onde a tomada de decisão foi 

realizada por um civil ou software e/ou em um ambiente não hostil ou com nível de estresse 

abaixo da compatível com atividade militar. Estudos que não detalham a repercussão da tomada 

de decisão ou que não descrevem o problema a ser resolvido ou a medida usada para determinar 

a tomada de decisão. Foram excluídos estudos em que a tomada de decisão ou de constructos a 

ela correspondentes não fazem parte dos desfechos foram igualmente excluídos.  

 

2.4 Sistemática da seleção dos artigos  

 Dois pesquisadores independentes selecionaram os estudos elegíveis, identificando-os 

pelo título e eliminando aqueles que claramente não se relacionam com o tema central da 

revisão. Num segundo momento, todos os resumos dos artigos selecionados foram analisados, 

de acordo com os critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos para este estudo. 

Na terceira etapa de identificação dos trabalhos relevantes, textos completos dos artigos 

selecionados foram lidos e analisados, também de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão. Nesta etapa, foram também analisadas as referências dos artigos selecionados para 

leitura completa, de forma a identificar algum trabalho relevante que poderia não ter sido 

identificado na busca eletrônica. Ao final da seleção independente, os dois pesquisadores 

compararam suas listas e as divergências foram discutidas, buscando um consenso na seleção, 

e, então, se estabeleceu a relação final de trabalhos para a revisão. 

 

2.5 Sistemática para julgamento da qualidade 

 Os estudos clínicos randomizados foram avaliados quanto à sua qualidade utilizando a 

escala PEDro32 (Anexo 1). Os demais estudos tiveram sua qualidade avaliada pela escala de 

Downs e Black33 para estudos na área da saúde que não são clínicos randomizados (Anexo 2). 

 

2.6 Sistemática para análise do material  

Todos os artigos selecionados foram lidos e sistematicamente fichados. As informações 

extraídas dos artigos acerca da tomada de decisão frente à privação de sono foram organizadas 

por categorias, de acordo com o tipo de informação neles contida. Estas categorias são 

apresentadas na seção de resultados. Ademais, os estudos foram organizados de forma resumida 

em uma tabela, na qual consta: os autores e ano de publicação do artigo, amostra, objetivos da 

pesquisa, variáveis, instrumentos e resultados. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Estratégia de busca 

Os detalhes do processo de pesquisa bibliográfica são apresentados na Figura 1. Durante 

a busca eletrônica, identificamos um resultado total de 219 publicações, sendo 193 excluídos e 

16 selecionados para avaliação. Durante a avaliação, foi encontrado um artigo repetido – o 

mesmo autor publicou o mesmo conteúdo em dois artigos, com títulos distintos - que foi 

excluído. A pesquisa foi realizada incluindo os títulos publicados até julho de 2020. A seleção 

final foi definida por meio de consenso entre os dois pesquisadores independentes e resultou 

em 15 estudos (Figura 1), dos quais três eram estudos clínicos randomizados e 11 eram estudos 

clínicos não randomizados. 

Figura 1 – Fluxograma de pesquisa bibliográfica, triagem e seleção de artigos para 

inclusão nesta revisão sistemática. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Destaca-se que, de acordo com os critérios da escala PEDro, a maioria dos estudos 

clínicos randomizados37,41,48 podem ser considerados de boa qualidade, pois atingiram notas 

entre sete e dez. Apenas um estudo obteve escore indicativo de viés34. Por outro lado, de acordo 

com os critérios definidos por Dows e Black, a maioria dos estudos clínicos não 

randomizados36,40,42,43,44,45,46,47 também pode ser considerada de boa qualidade pois atingiram 

notas entre seis e sete. Apenas três estudos obtiveram escore indicativo de viés35,38,39.  

Nº de relatos identificados no 
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Tabela 1 – Resumos dos artigos selecionados para revisão (parte 1) 

Artigo 
Tipo de 

pesquisa 
Objetivo Amostra Desenho da pesquisa Instrumentos Principais resultados 

Sicard et 

al.34 

Estudo 

clínico 

randomizado 

Avaliar tendência 

de assumir riscos 

maiores após 

privação de sono 

em operações 

marítimas de 

contraterrorismo. 

9 homens e 1 

mulher pilotos 

de helicóptero 

da marinha. 

Os pilotos acordavam 

as 4h no primeiro dia, 

ou seja, não 

completavam a noite 

de sono. Após isso 

eram submetidos a 26 

horas de operações 

ininterrupta. 

Utilização das Evar, 

Bond, Larder scales. 

Pilotos tendiam ser 

mais propensos a 

assumir riscos. 

Tensos, descontentes, 

preocupados e 

sentimento de 

incompetência na 

manhã logo após a 

conclusão do 

exercício. 

 

Lieberman 

et al.35 

Quase 

experimental 

Documentar a 

natureza e 

gravidade dos 

decréscimos de 

desempenho 

cognitivo em 

combate simulado. 

131 homens US 

Army Rangers e 

216 homens US 

Navy 

Estudo 1 conduzido 

em treinamento ranger 

antes de iniciar e após 

o quinto dia de curso. 

Testes realizados em 

sala. Estudo 2 

realizado no curso 

Seal. Testes realizados 

antes e após 73 horas 

de curso. 

Testes 

comportamentais; 

Testes de tempo de 

reação visual de 

quatro escolhas; Teste 

de vigilância visual; 

Teste de combinação; 

Teste de aquisição 

refletida; 

Teste de raciocínio 

gramatical; 

Escala POMS. 

Os estressores do 

curso Seal foram 

maiores que os do 

curso Ranger. Com 

isso, estes militares 

apresentaram níveis 

de degradação maior. 

No entanto, ambos os 

cursos apresentaram, 

níveis significativos 

de degradação 

cognitiva. 
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Tabela 1 – Resumos dos artigos selecionados para revisão (parte 2) 

Artigo 
Tipo de 

pesquisa 
Objetivo Amostra Desenho da pesquisa Instrumentos Principais resultados 

Piérad et 

al.36 

Quase 

experimental 

Investigar a 

influência de um 

curso de combate 

de cinco dias no 

sistema cognitivo e 

na memória. Os 

alunos seriam 

submetidos à 

privação parcial de 

sono, dormindo 

poucas horas por 

dia. 

21 cadetes 

masculinos da 

Escola de 

oficiais militares 

da França. 

Sessão de testes da 

linha de base ocorreu 

no primeiro dia do 

programa de 

treinamento de 3 

semanas. A outra 

sessão de testes 

ocorreu 

imediatamente após o 

término do curso de 

combate. 

Testes Cognitivos 

computadorizados; 

Questionário de sono 

e nutrição; 

Avaliação do 

desempenho 

psicomotor e 

cognitivo; 

Vigilância subjetiva e 

teste de humor; 

Avaliação preliminar 

de habilidades Visio 

motoras; 

Teste de coordenação 

visiomotora; 

Teste de atenção 

seletiva; 

Teste de 

planejamento; 

Teste de memória; 

Amostragem de 

sangue e saliva. 

 

Prejuízo da memória 

de trabalho e de longo 

prazo, enquanto que a 

memória espacial de 

curto prazo e as 

tarefas de 

planejamento foram 

poupadas. 
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Tabela 1 – Resumos dos artigos selecionados para revisão (parte 3) 

Artigo 
Tipo de 

pesquisa 
Objetivo Amostra Desenho da pesquisa Instrumentos Principais resultados 

Kobbleltvedt 

et al.37 

Estudo 

clínico 

randomizado 

Investigar como a 

privação de sono 

somada à pressão 

do tempo e à 

necessidade de 

cognição, 

planejamento e 

julgamento. 

90 cadetes, 

sendo que 87 

eram homens e 

3 mulheres, da 

Real Academia 

Naval 

Norueguesa. 

Os cadetes foram 

submetidos a uma 

tarefa de planejamento 

de uma operação de 

resgate. Havia um 

soldado desaparecido. 

Os testes foram 

avaliados quanto aos 

erros e execução por 

especialistas. 

Questionário tarefa de 

planejamento e 

operação de resgate; 

Escala de sonolência 

de Stanford; 

Questionário dos 

especialistas. 

Cadetes privados de 

sono precisam de 

mais tempo para 

planejar. No entanto, 

eram mais cautelosos 

quanto a erros. 

Cadetes sem privação 

de sono precisavam 

de menos tempo para 

planejar e cometiam 

mais erros. 

Eid et al.38 Quase 

experimental 

Investigar a 

relação entre o 

otimismo 

disposicional e a 

consciência da 

situação no 

desafio militar e 

na privação de 

sono. 

77 cadetes da 

Real Academia 

Naval 

norueguesa e 55 

cadetes da Real 

Academia do 

Exército, sendo 

123 homens e 9 

mulheres com 

no mínimo 1 

ano de serviço. 

Os testes foram 

realizados antes de 

iniciar os exercícios 

em ambas as 

academias. E foram 

realizados novamente 

após o termino de uma 

operação que durou 

em torno de 2 a 4 

horas. 

Teste de orientação 

para vida; 

Escala de 

conscientização de 

missão (MARS). 

De acordo com os 

dados, à medida que o 

otimismo aumentou, a 

auto avaliação da 

capacidade de 

perceber com 

precisão a situação 

diminuía. 
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Tabela 1 – Resumos dos artigos selecionados para revisão (parte 4) 

Artigo 
Tipo de 

pesquisa 
Objetivo Amostra Desenho da pesquisa Instrumentos Principais resultados 

Killgore et 

al.39 

Quase 

experimental 

Efeito de duas 

noites de privação 

de sono em 

aspectos do 

julgamento moral. 

26 adultos, 

sendo 21 

homens e 5 

mulheres. Todos 

militares da 

ativa. 

Avaliar três tipos 

diferentes de dilema 

moral: 1) mundanos 

não morais; 2) morais 

impessoais; 3) 

pessoais morais. 

Teste paradigma 

MST; 

Quociente emocional; 

Bar-on (EQIT). 

Os dois dias de 

privação contínua de 

sono produziram uma 

redução significativa 

dos tempos de 

resposta aos 

julgamentos morais, 

induzindo alto 

conflito emocional. 

Nos julgamentos 

morais não 

relacionados à 

emoção, não houve 

mudança 

significativa. 

 

Baranski et 

al.40 

Quase 

experimental 

Verificar como a 

fadiga e a 

privação de sono 

afetam o trabalho 

em equipe. 

16 militares 

canadenses e 16 

civis 

universitários. 

Os testes foram 

realizados com os 

candidatos em quartos 

separados e com 

comunicação através 

do computador. 

Individualizar a 

contribuição de cada 

membro com a 

equipe. 

Avaliação de ameaças 

individuais e em 

equipe; 

Avaliação de 

interdependência das 

tarefas da equipe; 

Feedback pelo 

computador. 

A fadiga induziu um 

decréscimo de 

desempenho muito 

maior quando os 

indivíduos 

executaram os testes 

sozinhos do que 

quando executaram a 

mesma tarefa em 

grupo. 
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Tabela 1 – Resumos dos artigos selecionados para revisão (parte 5) 

Artigo 
Tipo de 

pesquisa 
Objetivo Amostra Desenho da pesquisa Instrumentos Principais resultados 

Horne; 

Moseley41 

Estudo 

clínico 

randomizado. 

Comparar o 

desempenho de 

oficiais 

reservistas em 

responder uma 

situação realista, 

tendo sido 

despertado 

repentinamente 

durante a noite. 

21 oficiais 

reservistas 

homens. 

Alocados 

aleatoriamente em 

grupos. Os testes 

foram realizados com 

uma parte que foi 

acordada 

repentinamente e a 

outra que teve uma 

noite normal de sono. 

Exercício de papel 

classificados em cinco 

categorias. 

O grupo que sofreu 

com a privação do 

sono foi 

significantemente pior 

em 3 dos 5 quesitos 

testados. 

Olsen et al.42 Quase 

experimental 

Investigar como a 

privação parcial 

do sono de longo 

prazo influencia a 

capacidade dos 

militares de fazer 

julgamentos de 

justiça moral. 

42 cadetes da 

Real Academia 

Naval 

Norueguesa e 50 

cadetes da Real 

Academia 

Militar 

Norueguesa. 

Testes realizados em 

duas situações. Uma 

de privação de sono e 

outra de repouso. Os 

cadetes tiveram uma 

média de 2,5h de sono 

por noite durante 

cinco dias. 

Escala de sonolência 

de Stanford; 

Teste de questões de 

definição. 

Forte 

comprometimento do 

raciocínio moral, 

autônomo e orientado 

por princípios na 

privação de sono.  

Pode causar uma 

redução na adoção de 

uma perspectiva 

social. Cadetes 

recorreram às regras 

ao invés de seu 

próprio raciocínio de 

justiça moral. 
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Tabela 1 – Resumos dos artigos selecionados para revisão (parte 6) 

Artigo 
Tipo de 

pesquisa 
Objetivo Amostra 

Desenho da 

pesquisa 
Instrumentos Principais resultados 

Larsen 43 Quase 

experimental 

Estudar como 

jovens estudantes 

militares 

severamente 

estressados e 

privados de sono 

reagem e tomam 

decisões quando 

os alvos de papel 

são trocados por 

seres humanos. 

44 alunos oficiais 

na casa dos 20 

anos de idade e 

com no mínimo 2 

anos de 

treinamento 

militar. 

Experimento em 

curso de combate, 

sem dormir por 

cinco noites. A 

tarefa era invadir um 

acampamento 

inimigo, usando 

munição falsa e 

alvos reais – que os 

alunos achavam ser 

munição real e alvos 

fictícios. 

Questionário 

desenvolvido para a 

pesquisa. 

59% dos alunos 

dispararam sem hesitar. 

41% não dispararam e 

apenas um aluno tentou 

avisar os demais do 

equívoco. 

Kornguth et 

al.44 

Quase 

experimental 

Examinar o efeito 

da total privação 

de sono na 

atividade neural 

associado a 

mudanças na 

performance 

cognitiva. 

33 cadetes da 

academia militar 

dos Estados 

Unidos West 

Point, sendo 21 

homens e 12 

mulheres, e 14 

soldados do 

serviço ativo, 

sendo 12 homens 

e 2 mulheres. 

Os testes foram 

realizados após 24h 

de privação de total 

de sono e após 36h 

de privação total de 

sono. O 

eletroencefalograma 

foi feito com olhos 

fechados e abertos 

nos dois momentos 

de medição. 

Testes cognitivos 

simples e complexo; 

Tensor de imagem e 

difusão; 

Ressonância 

magnética; 

Eletroencefalograma 

Ressonância 

magnética estrutural. 

Depois de 24 horas de 

privação total de sono 

houve pouca diferença 

em decisões simples, 

mas decisões complexas 

foram acentuadamente 

afetadas. Mudanças no 

córtex pré-frontal direito 

e parietal. Também 

foram relatadas 

mudanças nas atividades 

elétricas do cérebro em 

momentos de atenção e 

relaxamento. 
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Tabela 1 – Resumos dos artigos selecionados para revisão (parte 7) 

Artigo 
Tipo de 

pesquisa 
Objetivo Amostra 

Desenho da 

pesquisa 
Instrumentos Principais resultados 

James et 

al.45 

Quase 

experimental 

Investigar o efeito 

de “racismo 

reverso” em 

policiais com 

fadiga. 

80 policiais 

masculinos, sendo 

1 negro, 1 asiático 

e 2 hispânicos. 

Os policiais foram 

submetidos a um 

simulador 

situacional em dois 

momentos distintos. 

Um quando estavam 

no término do seu 

último turno da 

semana e outro 

quando estavam 

descansados. 

 

Cenário de vídeo HD 

personalizados e 

altamente realistas 

em simulações de 

tomada de decisão 

de força letal. 

Não foi encontrada uma 

relação significativa 

entre a fadiga dos 

policiais e uma maior 

propensão em executar 

suspeitos por suas 

características raciais. 

Aidman et 

al.46 

Quase 

experimental 

Examinar o efeito 

da privação de 

sono em relação à 

confiança e à 

tomada de 

decisão. 

14 militares do 

exército 

australiano. 

Os testes foram 

realizados na semana 

1 onde os militares 

mantiveram suas 

obrigações normais e 

suas noites de sono. 

E a segunda bateria 

de testes foi 

realizada durante o 

período de privação 

de sono. 

Teste de reação 

simples; Teste de 

stroop espacial; 

Teste digital de 

comutação 

previsíveis; Testes 

de cartas de corrida;  

Teste de tomada de 

decisão médica; 

Indício de carga de 

tarefas da NASA; 

teste de série 

numeral. 

A privação de sono pode 

levar a um declínio da 

avaliação da decisão. A 

queda de confiança está 

diretamente relacionada. 

Com a privação de sono, 

a confiança pode gerar 

um papel ainda maior na 

tomada de decisão. 
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Tabela 1 – Resumos dos artigos selecionados para revisão (parte 8) 

Artigo 
Tipo de 

pesquisa 
Objetivo Amostra 

Desenho da 

pesquisa 
Instrumentos Principais resultados 

Smith et 

al.47 

Quase 

experimental 

Avaliar o tempo 

de resposta para o 

tiro em militares 

com privação de 

sono. 

20 militares do 

sexo masculino 

do exército norte 

americano. 

Militares expostos a 

72h de restrição de 

sono. Tempo 

programado para 

dormir de 2h a cada 

período de 24h. 

Questionário de 

preferência por vida 

ou morte. 

Tarefa go no go. 

Tarefa visual. 

Tarefa de pontaria 

amigo x inimigo. 

Tempo de reação afetado 

pela privação de sono. 

Exatidão e precisão 

mudaram pouco. 

Diferenciação entre 

amigo x inimigo 

diminuiu com a privação 

de sono. 

Fonte: dados da pesquisa.
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3.1 Perda de confiança em tomar decisões devido à privação de sono 

 

A tomada de decisão é um processo complexo e exige que o tomador de decisão esteja 

ciente da situação que enfrenta. Alguns fatores individuais podem influenciar, como: 

motivação, confiança, otimismo para missão, atitudes pessoais e mecanismos particulares de 

enfrentamento do problema, afetando assim diretamente a forma mental na qual vai se construir 

a resolução do problema. 

Em Sicard et al.34, os autores avaliaram como a mudança de confiança impactou a 

tendência ao risco e a avaliação de aspectos pessoais. Os resultados indicaram uma mudança 

no perfil dos pilotos: inicialmente estavam confiantes apesar de tensos com a missão e ao 

término do estudo, quando a privação de sono atingiu o seu limite, ficaram mais propensos a se 

envolver em situações de maior risco. Houve perda de confiança, sendo relatados pelo aumento 

de autocrítica em aspectos como descontentamento, preocupação e incompetência.    

Eid et al.38 investigaram a relação entre otimismo situacional e a consciência dos 

aspectos da missão. Otimismo apresentou correlações fortes e negativas com avaliação da 

consciência da missão. De acordo com esses dados, à medida que o otimismo aumenta, auto 

avaliações da capacidade de perceber com precisão a situação, compreender o significado e 

projetar com precisão o possível desfecho, diminui. 

Em paralelo, para Aidman et al.46, dentro do paradigma de tomada de decisão, os 

julgamentos de confiança são vistos como julgamentos de probabilidade subjetiva que refletem 

a crença de alguém na precisão de uma decisão. Considerando que a falta de confiança é 

raramente investigada, o excesso de confiança é visto como um viés cognitivo potencialmente 

perigoso ao qual desastres de pequena e grande escala foram atribuídos. O principal ponto desse 

estudo foi o exame das variáveis metacognitivas e de tomada de decisão em condições de 

privação de sono. Os resultados sugeriram que os participantes estavam cientes das mudanças 

em seu desempenho cognitivo. A relação principal do estudo foi entre o teste de tomada de 

decisão médica e o índice de carga de tarefas da NASA. Os resultados demonstraram que os 

tempos de resposta em todas as medidas baseadas no tempo diminuíram depois de uma noite 

sem dormir. A confiança e a relação com a tomada de decisão estavam fortemente relacionadas 

no primeiro dia dos testes, no entanto essa relação caiu após o segundo dia de privação de sono, 

com queda mais acentuada no nível de desempenho que do nível de confiança. Aidman et al.46 

concluíram que o declínio induzido pela privação de sono no monitoramento metacognitivo e 

tomada de decisão estava mais relacionado com os níveis de confiança do que com a precisão 

do desempenho. 
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3.2 Relativização moral na tomada de decisão após privação de sono  

 

Os militares em operações são colocados em situações de extrema complexidade. Tal 

fator está intimamente conectado com os julgamentos morais que os tomadores de decisão 

deverão tomar no terreno. Esses julgamentos estão relacionados com suas experiências 

pessoais, vivências e cultura na qual foram criados.  

Em Killgore et al.39, o estudo demonstra os efeitos de duas noites de privação de sono 

em aspectos do julgamento moral, dividindo a análise em três tipos distintos de dilema: dilemas 

mundanos não morais; dilemas impessoais morais; e dilemas morais pessoais e relacionando 

estes à inteligência emocional dos participantes. Os resultados sugerem que duas noites de perda 

de sono contínua afetam seletivamente as respostas e os dilemas morais que são ligados às 

questões emocionais, devido às suas necessidades de proximidade pessoal e ação direta do 

indivíduo. Os efeitos da perda de sono sobre alguns aspectos dos julgamentos morais podem 

ser correlacionados por diferenças individuais na inteligência emocional. 

Por outro lado, em Olsen et al.42, o enfoque do trabalho são os aspectos do raciocínio 

moral moderado por duas variáveis básicas: regras e regulamentos e a busca de objetivos 

egocêntricos em relação ao mundo externo. Os resultados apontaram que os sujeitos se tornaram 

mais orientados para regras e auto orientados em seu raciocínio de justiça moral durante a 

privação de sono, em detrimento do raciocínio de justiça orientado para princípios. Ademais, 

os sujeitos privados de sono não regrediram ao puro egocentrismo quando confrontados com 

desafios morais que podem envolver a vida e o bem-estar de outros. 

 

3.3 A influência do trabalho em equipe na tomada de decisão privada de sono 

 

Os efeitos da privação de sono são sentidos em muitas formas de trabalho, sejam elas 

individuais ou coletivas de ação. No entanto, as pesquisas costumam focar nos aspectos 

individuais da privação de sono e pouco se sabe sobre a relação entre a privação de sono e os 

seus efeitos na tomada de decisão em grupo. 

Baranski et al.40 relacionam como a privação e o sono alteram as performances da 

equipe em contrapartida às performances individuais. Os resultados demonstraram que a fadiga 

causada pela privação de sono acarretou uma queda maior na performance individual do que na 

performance em time, apresentando clara evidência de que existe significante ganho 

motivacional quando os indivíduos trabalham em grupo em comparação à individualmente. 

Especula-se que fatores como aceitação social, reconhecimento do grupo e sentimento de 

pertencimento sejam as justificativas para os resultados fornecidos. 
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3.4 Queda nos níveis cognitivos após privação de sono em simulação de combate   

 

O cenário de conflito, seja no mundo antigo ou na atualidade, sempre foi um fator de 

múltiplas variáveis. As complexidades desses eventos se tornam piores com as evoluções 

sociais, culturais e as mudanças morais que norteiam a sociedade atual. Torna-se um grande 

desafio para as organizações militares manter padrões elevados de adestramento pela 

dificuldade de se reproduzir os efeitos devastadores da guerra nos sistemas cognitivos do ser 

humano. 

Lieberman et al35 usaram o termo “the fog of war” para descrever o estado em que o 

soldado tem dificuldades de processar as informações, filtrar os fatores externos e tomar 

decisões apropriadas. Para tanto, analisaram esses estressores em dois tipos de treinamento: das 

operações do U.S. Army Ranger e do U.S Navy SEAL. Ambas, teoricamente, se aproximam 

do ambiente estressor que é o combate moderno. Nos resultados encontrados em ambos os 

testes, houve uma queda significativa na capacidade de responder corretamente a um estímulo 

visual, capacidade de manter a vigilância por um período de tempo, capacidade de tempo 

memória e habilidade de reconhecer e capacidade de aprendizado e memória de curto prazo. 

Em todos os testes, houve significativas quedas em comparação com a linha base, momento em 

que os indivíduos estavam descansados. No entanto, os estressores do curso Seal parecem ter 

sido mais drásticos sobre as capacidades cognitivas, acarretando uma perda ainda maior em 

comparação com o curso Ranger. 

 

3.5 Mudanças nas atividades cerebrais com a privação do sono e a tomada de decisão 

 

O treinamento militar, principalmente para países que não participam de conflitos com 

regularidade, tende a se manter em um formato que não reproduza as necessidades reais dos 

conflitos modernos. A tríade seleção, treinamento e experiência em campo seriam os fatores 

basilares para o sucesso de operações que envolvem níveis altos de exigência. Apesar dos 

estressores externos, existem ainda os estressores internos de cada indivíduo em campo, dentro 

os quais destaca-se: fadiga, privação de sono, medicamentos, idade do militar e problemas de 

caráter interpessoal seja dentro de sua própria família ou dentro da unidade a qual o indivíduo 

pertence. 

Kornguth et al.44 analisaram os efeitos da privação de sono nas atividades neurais, bem 

como os resultados nas funções cognitivas, dividindo seus testes em tomada de decisão simples 

e tomada de decisão complexa. Os resultados apontam para mudanças não significativas na 
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tomada de decisão simples após 24h e 30h de privação de sono. Entretanto, com as tomadas de 

decisão complexas já houve significativa diferença de 28% associada à perda predominante de 

ativação dos córtices pré-frontal e parietal direitos após privação total de sono. Outro fator de 

pesquisa foi a diferença entre as ondas cerebrais após os dois dias dos testes. Tendo como 

resultados no dia um: uma redução na atividade elétrica cerebral bloqueada por estímulo 

correlacionada com o comprometimento do desempenho comportamental durante uma tarefa 

de atenção visual espacial, e, no dia dois, uma diminuição na diferença entre a atividade da 

onda alfa quando os olhos estão abertos versus fechados durante a privação de sono no dia. 

Contudo, ao término do teste, demonstrou-se que as habilidades de tomada de decisão complexa 

em soldados experientes não diminuíram significativamente no dia dois, e nem sua atividade 

cortical pré-frontal durante a tarefa de tomada de decisão complexa. Somente os cadetes 

obtiveram queda no rendimento. 

 

3.6 As dificuldades de planejamento sobre os efeitos da privação de sono 

 

As funções de comando são normalmente as mais exigidas em termos de tomada de 

decisão e avaliação dos riscos das ações tomadas. Muitas das vezes, essas decisões ainda 

contam com aspecto tempo. Os julgamentos na vida real tendem a serem seguidos por 

desdobramentos múltiplos no cenário nacional e, muitas das vezes, internacional. A 

importância do encarregado da missão se torna cada vez mais complexa, solicitando uma gama 

de ferramentas como lembrar de instruções, senhas e contra senhas, saber se orientar no terreno, 

identificar corretamente alvos, minimizar efeitos colaterais em civis e usar sistemas de armas. 

Piérad et al.36 investigaram a influência da privação de sono após um curso de combate 

de cinco dias, verificando as alterações na memória de curto e longo prazo, bem como, no 

planejamento de missão. Os resultados apontaram para significativa mudança (queda) na 

vigilância e humor ao término do curso. Houve aumento no tempo médio de resposta da 

coordenação visual motora, assim como na atenção seletiva em alvos específicos houve 

aumento no tempo de reação. No teste de memória visual, memória semântica e associação 

audiovisual ocorreram mais erros e menos respostas corretas após o período de privação de 

sono. No entanto, no que tange memória espacial e no teste de planejamento não houve 

mudança significativa, demonstrando que a memória de trabalho e de longo prazo foram 

afetadas, mas as de curto prazo e de planejamento de tarefas foram poupadas. 

Em consonância, podemos ver no trabalho de Kobbeltvedt et al.37 a mesma preocupação 

em avaliar a privação do sono somada à pressão do tempo e à necessidade de alinhar aspectos 
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cognitivos com o planejamento da missão. Em sua análise, os autores buscaram, em primeiro 

lugar, verificar o planejamento e o julgamentos dos alunos privados de sono em relação a uma 

tarefa que envolvia habilidades como leitura de mapas e produção de um plano. Os resultados 

apontaram que, em relação ao planejamento, os cadetes com privação de sono necessitavam de 

mais tempo para completar a tarefa. Todavia, de forma contrária ao esperado, os cadetes sem 

privação de sono cometeram mais erros de planejamento.  

No que tange os julgamentos, os cadetes com privação de sono tiveram seus 

planejamentos avaliados com menor probabilidade de dar certo do que os cadetes sem a 

privação de sono. Entre o julgamento do próprio trabalho x o julgamento por um especialista, 

os cadetes tendiam a dar notas mais baixas. O segundo experimento foi criado para induzir 

pessimismo e otimismo nos cadetes privados de sono para avaliar os impactos em seus 

julgamentos e no planejamento de uma operação de resgate. No entanto, os resultados não 

demonstraram que os cadetes fariam autojulgamentos mais duros se emocionalmente abalados. 

O terceiro experimento adicionou a pressão do tempo além da privação de sono. Os resultados 

foram que os cadetes sob a pressão de tempo terminaram mais rápido do que os cadetes sem 

pressão do tempo. Contudo, não houve diferença significativa no cometimento de erro entre os 

grupos na parte do planejamento. Em relação ao julgamento do planejamento, os cadetes com 

privação de sono obtiveram uma avaliação menos favorável do que os cadetes com privação de 

sono. Em relação ao julgamento do planejamento, os cadetes com privação de sono obtiveram 

uma avaliação menos favorável do que os cadetes com privação de sono. No quarto 

experimento, o nível de pressão sobre o tempo foi elevado e resultados apontaram que os 

cadetes sentiram a maior manipulação do tempo, cometendo mais erros e tendo um julgamento 

pior em relação aos seus trabalhos e os cadetes que apresentaram um nível de cognição superior 

obtiveram melhores resultados em seus trabalhos de planejamento. 

Por fim, Horne e Moseley 41 avaliaram o comportamento de resposta a uma situação 

realista de emergência, sendo os indivíduos acordados repentinamente. As categorias de 

avaliação foram: consciência tática, uso da cobertura, planejamento e preparação, uso dos 

materiais disponíveis e extração de informação. Sendo significativa a menor qualidade de 

resposta nos itens: uso da cobertura, uso dos materiais disponíveis e extração de informações. 

Os demais itens não obtiveram diferença significativa. O planejamento e preparação, bem como 

a consciência tática, não foram afetados.  
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3.7 Privação de sono e tomada de decisão envolvendo identificação de alvo e precisão 

de tiro 

 

As tarefas cognitivas e motoras são conhecidamente afetadas pela privação de sono. 

Situações que envolvem engajamento e identificação de alvos são constantemente necessárias 

em um ambiente de conflito. No entanto, há indicadores de que essas ações são debilitadas pela 

fadiga causada pela privação de sono.  

Larsen43 avaliou cadetes noruegueses após um curso de combate de cinco dias e foi 

testado o engajamento no alvo, trocando alvos de papel por pessoas reais e trocando munição 

real por festim. Um total de cinquenta e nove por cento abriram fogo nos alvos e quarenta e um 

por cento contiveram o fogo. Quem atirou não conseguiu verificar nada de incomum e quem 

não atirou disse que não havia motivo para disparar ou não entendeu a ordem de disparar. No 

entanto, a descoberta principal do estudo foi a tendência de manter para a si a decisão de atirar 

ou não atirar, não havendo tentativa de convencer os demais sobre o engajamento.  

Por outro lado, o estudo de James et al.45 investigou se policias fadigados após seu 

último turno de serviço apresentavam maior propensão em tomar a decisão de utilizar a força 

mortal após a identificação dos alvos. Os resultados foram não significativos para a hipótese de 

os policiais serem mais rápidos em atirar em suspeitos armados durante sua condição de fadiga 

do que durante a condição de repouso e seriam mais propensos a atirar por engano em suspeitos 

desarmados durante sua condição de fadiga do que durante sua condição de repouso.    

Outro estudo igualmente importante é de Smith et al.47, que testou o tempo de reação, a 

exatidão e precisão e a diferenciação entre inimigo e amigo. Os resultados foram que a relação 

de degradação para verificar alvos amigos e inimigos foi de 16% em alvos inimigos e 37% em 

alvos amigos. Em contraste com o tempo de reação, a exatidão e a precisão do tiro mudaram 

pouco ao longo do experimento. 
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4. DISCUSSÃO 

 

O objetivo desta revisão foi reunir e sistematizar o conhecimento referente à privação 

de sono e à tomada de decisão em militares das forças armadas e militares das forças auxiliares. 

Esta sistematização pode ser tonar um recurso interessante para as equipes multidisciplinares 

envolvidas no treinamento, formação, simulação de combate, chamados de ocorrência, ensino 

e instrução, comando e gerenciamento de equipes, ou seja, uma gama de profissionais 

envolvidos no desenvolvimento das habilidades militares. A reunião das informações aqui 

presentes oferece um direcionamento dos efeitos gerados pela privação de sono na tomada de 

decisão.  

Os estudos encontrados que correlacionam a confiança, tomada de decisão e privação 

de sono obtiveram resultados semelhantes, mas, com algumas sutilezas de diferença. O estudo 

de Sicard et al.34 encontrou maior propensão ao risco com a privação de sono e uma maior perda 

de confiança ao término dos exercícios. No entanto, sua amostragem era pequena e houve erro 

no grupo de randomização, comparando um grupo de pilotos da marinha com uma tripulação 

de navio. Nesse estudo, seria interessante avaliar se as idades dos pilotos afetariam nos 

resultados. Eid et al 38, verificaram que quanto mais confiança, maior a leniência na avaliação 

da situação. Aqui claramente se apresenta um mecanismo humano de defesa, minimizando 

algumas dificuldades para poder seguir em frente, não incomum em ambientes difíceis de atuar 

como a complexa atividade militar moderna48. No entanto, o estudo peca em não submeter os 

mesmos testes em cadetes descansados para podermos saber as diferenças reais entre os cadetes 

privados de sono. Ou seja, estariam sob a mesma condição ambiental estressora, retirando 

apenas o fator privação de sono.  

Por outro lado, apesar de também relacionar a confiança e privação de sono, Aidman et 

al46 testaram os níveis de confiança em relação à produtividade da tarefa executada. Apesar de 

seus resultados encontrarem forte relação no primeiro dia, no segundo, isso não ocorreu. A 

confiança diminuiu e a produção das tarefas manteve-se estável, perdendo a correlação. O ponto 

crítico dessa pesquisa foi a baixa disponibilidade de indivíduos e a falta de controle para realizar 

os mesmos testes em indivíduos sem a privação de sono. Entretanto, uma conclusão pertinente 

que podemos retirar dessa pesquisa foi que apesar da privação de sono, do efeito deletério que 

ela causa, militares bem treinados em seus procedimentos poderiam manter níveis satisfatórios 

de execução de tarefas. 

No contexto do decréscimo da moral quando indivíduos estão fadigados e privados de 

sono, as pesquisas39,42 encontraram fontes indicando conflitos na tomada de decisão. Apesar da 
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falta de randomização e as limitações que isso impõe, o estudo de Killgore et al.39 mostrou que 

o tempo de julgamento moral para as questões vinculadas às emoções aumentou 

significativamente. Por outro lado, Olsen et al.42 relacionaram os aspectos do julgamento moral 

e as decisões dos indivíduos com o cumprimento dos seus regulamentos na predominância da 

dúvida. Em ambas as pesquisas, ficou claro o declínio da capacidade do julgamento moral, o 

que poderia explicar as diversas barbaridades ocorridas em frontes de batalhas ao longo da 

história da humanidade. No entanto, um aspecto a ser criticado nesta pesquisa seria a natureza 

de sua população e suas características culturais, o que nos limita a esperar a mesma resposta 

do militar brasileiro. Essa afirmativa implica em uma necessidade de testarmos essas hipóteses 

em nossa própria população e verificar sua resposta para tais dilemas. 

Para a influência do trabalho em equipe na tomada de decisão com a privação de sono, 

podemos contar com o trabalho de Baranski et al.40, que nos mostrou como o trabalho em equipe 

pode ser um motivador para o desempenho mesmo com a privação de sono. As motivações 

sociais e humanas vistas no estudo mostram a importância de enfatizar o trabalho em equipe 

como aspecto fundamental para a manutenção de padrões de trabalho. Esse é um fator relevante 

mesmo em ambientes complexos, onde a privação de sono e a tomada de decisão podem se 

tornar fatores bem estressantes. Contudo, o artigo peca na falta de randomização e na mistura 

de públicos em seu estudo. Essa mistura de público civil e militar pode, de certa maneira, ter 

influenciado o resultado do estudo. Se a relação da comunidade com os militares é boa, a 

tendência é que o estudo tenha uma boa perspectiva de dar certo. Por outro lado, se a relação 

não é boa, disputas internas podem hipervalorizar as performances49. Nesse contexto, seria 

interessante continuarmos a pesquisa com populações com relação civil x militar diferentes ou 

manter somente um público para evitar esse tipo de viés. 

Quanto aos níveis cognitivos, todos os trabalhos apresentaram queda significativa, 

todavia, no trabalho de Lieberman et al.35, vemos esses níveis elevados a um patamar mais alto, 

pois os sujeitos dos experimentos estavam em dois cursos considerados de alto nível. A queda 

brusca na capacidade de responder a tarefas básicas e a sua degradação foram os maiores 

resultados. O que se percebe é que a privação de sono influencia de forma importante a tomada 

de decisão, no entanto, ela se conjuga com diversos outros fatores, indispensáveis para 

reprodução do campo de batalha. 

Há ainda de se destacar os diferentes efeitos da privação de sono nos diferentes tipos de 

tomada de decisão, como demonstrado por Kornguth et al44. Foi possível observar que decisões 

simples permanecem estáveis após um período de 48 horas de privação de sono, sendo apenas 
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comprometidas as tomadas de decisão complexas. A princípio, essa informação possibilita 

melhor manobrar tropas no terreno ao designar missões complexas a grupos descansados e 

missões simples a grupos privados de sono. Infelizmente, a falta de randomização e a 

comparação entre grupos distintos, cadetes x soldados experientes, causa um viés negativo. 

Essa medida nos possibilitou tirar uma nova conclusão, pois os níveis deletérios dos soldados 

experimentados foram menores do que os cadetes, corroborando assim, mais uma vez, que o 

nível de experiência e vivência sobre determinadas circunstâncias de privação de sono e estresse 

pode melhorar a reposta a essas adversidades. 

Piérad et al36 e Kobbeltvedt et al37 avaliaram como a privação se sono degradava os 

fatores de planejamento envolvidos em situações de emergência, como em um resgate, ou em 

uma busca por alguém perdido. A grande diferença entre os dois trabalhos foi a manipulação 

do fator tempo por Kobbeltvedt et al.37 e a falta de comparação no trabalho de Piérad et al.36. 

Apesar disso, no geral, os trabalhos apontam para a mesma direção.  

No primeiro, não houve perda no processo de planejamento, somente houve perda da 

memória de longo prazo. No segundo, apesar de os indivíduos demorarem mais tempo, 

cometeram menos erros do que o grupo controle sem privação do sono. Nesse caso, podemos 

especular que o fator confiança gerou um certo desleixo com a preparação da missão. Por outro 

lado, as equipes que estavam privadas de sono, entenderam suas limitações e, apesar de 

demorarem mais, fizeram o trabalho com mais atenção. 

 Em Kobbeltvedt et al.37, a questão do tempo é de extrema importância pois na vida real 

temos pouco tempo para planejar operações complexas e que normalmente estão em jogo 

inúmeras vidas, sejam elas civis ou de militares envolvidos. Mesmo que sobre o mesmo tema 

do planejamento, Horne e Moseley41 aproximaram suas análises sobre o acordar repentino. 

Algo comum em diversos serviços essências no mundo, bem como nas forças armadas em geral. 

Nesse estudo, as informações sobre planejamento e preparação, bem como a avaliação tática 

foram poupados, em consonância com os trabalhos acima. O ponto forte desses estudos é a 

diversidade entre as populações investigadas, incluindo militares franceses, noruegueses e 

estadunidenses, podendo ser um fator de tendência de comportamento geral. 

Na identificação do alvo e precisão do tiro, tivemos, do mesmo modo, alterações 

significativas. Os trabalhos pesquisados43,45,47 percorreram caminhos de investigação distintos, 

mas continham, em sua essência, a intenção de verificar se os indivíduos mantinham a suas 

capacidades de identificar alvos e manter sua precisão no tiro após a privação do sono. Larsen43 

experimentou a mudança de alvo de papel para pessoas reais e a mudança de munição real para 
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festim. Apesar do trabalho ter indicado que, após a privação de sono, a maioria dos indivíduos 

tenderam a disparar e a não evitar que outros disparassem, mesmo com a identificação dos alvos 

como reais, a pesquisa carece de um grupo controle que realizasse a mesma missão sem a 

privação de sono. 

 Outros fatores, como acuidade noturna, baixa visibilidade, bem como o momento na 

hierarquia dos jovens em sua academia, poderia ter influenciado o experimento. No entanto, 

esse trabalho nos alerta quanto aos perigos da ação com a privação no sono, quando indivíduos 

em treinamento foram engajados em alvos reais. James et al.45 investigaram se os policiais em 

serviço, após vários turnos e evidentemente fadigados, apresentariam maior propensão em 

utilizar a força letal após a identificação dos alvos, indicando não haver influencia significante 

da privação de sono. Essa seria uma linha de extrema importância para pesquisa principalmente 

no Brasil, onde os serviços policiais atuam em um ambiente antagônico e hostil e com escalas 

de serviços diversas25 e a FFAA atuam em missões de Garantia da Lei e da Ordem, em turnos 

e escalas pouco favoráveis30. 

Smith et al.47 identificaram que tanto o tempo de reação como a identificação de alvos 

sofreram alteração significativa - mas sem queda na precisão, mostrando que a privação de sono 

pode ser um fator de risco entre a própria tropa e na diminuição do tempo de resposta, podendo 

acarretar mais baixas em campo. Todavia, a manutenção da precisão do tiro pode ter sido efeito 

de aprendizado, pois houve um treinamento anterior ao teste. 

Apesar de ter sido extenso nosso levantamento – cobrindo 20 anos de produção 

científica em cinco bases de dados distintas – a presente pesquisa possui limitações. Não 

pudemos verificar se estudos em forças armadas e forças auxiliares de outros países de grande 

expressão geopolítica – como Rússia, Alemanha, China - foram realizados, pelo impedimento 

linguístico. Ademais, é possível que as forças armadas e forças auxiliares produzam pesquisas 

internamente e, sendo de conteúdo sensível, não venham a ser publicadas. Portanto, é plausível 

que haja mais evidências que as aqui identificadas nas bases científicas. Para cobrir essa 

limitação, adidos militares brasileiros poderiam ter sido contatados para verificação de tal 

possibilidade, mas a atual urgência sanitária foi um impeditivo para esse recurso. Todavia, 

apesar das limitações, foi possível gerar um quadro pertinente das pesquisas. 

Uma área não explorada nas pesquisas selecionadas foi justamente mecanismos para 

minimizar os efeitos da privação de sono na tomada de decisão. Essa é uma lacuna evidente 

identificada nessa sistematização das pesquisas na última década. Dentre os possíveis recursos 

a serem adotados, destacamos a falta de evidência no que diz respeito ao exercício físico. Como 
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o preparo físico para saúde e operacionalidade é pilar nas instituições militares, evidências 

acerca de seus efeitos na privação ou depleção do sono seriam importantes. Há alguns indícios 

nesse sentido50-53, mas necessita-se de maior aprofundamento para a confirmação desse dado 

em situações de alteração do sono. 

A despeito de haver informações relevantes nos trabalhos identificados nestes estudos, 

em que os mesmos foram avaliados como de alta qualidade, além de ter sido possível 

sistematizar questões fundamentais para a melhor compreensão da relação entre a privação de 

sono e a tomada de decisão, há uma evidente necessidade de realização de mais pesquisas 

científicas, que colaborem para o estabelecimento de protocolos de adestramento e ação. O 

Brasil, em especial, é carente de estudos deste tipo, pois nenhuma pesquisa identificada 

empregou amostras brasileiras. Esta é uma lacuna a ser preenchida por futuros estudos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

As evidências encontradas na presente revisão mostram que existem efeitos negativos 

em diversos campos do sistema cognitivo afetado pela privação de sono, especialmente, nas 

ferramentas necessárias para a tomada de decisão. Aspectos como identificação do alvo, tempo 

de reação, tempo de planejamento, mudanças nas atividades cerebrais, queda nos níveis 

cognitivos gerais, influência do trabalho em equipe, julgamento moral, confiança e propensão 

ao risco foram alterados significativamente. Cabe destacar que o tempo de treinamento aparenta 

ser um fator que minimiza esses efeitos negativos. Claramente, essa temática necessita de mais 

estudos, principalmente envolvendo a população brasileira, seus militares e pessoal das forças 

auxiliares. 
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ANEXO 1 - ESCALA DE PEDRO 

 

Tabela 1 - Escala de PEDro–Português (Brasil)  

1.      Os critérios de elegibilidade foram especificados não  sim onde: 

2.      Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos (num 

estudo cruzado, os sujeitos foram colocados em grupos de forma 

aleatória de acordo com o tratamento recebido) 

não sim onde: 

3.      A alocação dos sujeitos foi secreta não sim onde: 

4.      Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos 

indicadores de prognóstico mais importantes. 
não sim onde: 

5.       Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo não sim onde: 

6.      Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de 

forma cega 
não sim onde: 

7.      Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-

chave, fizeram-no de forma cega 
não sim onde: 

8.       Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em 

mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos 
não sim onde: 

9.      Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações 

de resultados receberam o tratamento ou a condição de controle 

conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise 

dos dados para pelo menos um dos resultados-chave por “intenção de 

tratamento” 

não sim onde: 

10.  Os resultados das comparações estatísticas inter-grupos foram 

descritos para pelo menos um resultado-chave 
não sim onde: 

11.  O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de 

variabilidade para pelo menos um resultado-chave 
não sim onde: 

 

A escala PEDro baseia-se na lista de Delphi, desenvolvida por Verhagen e colegas no 

Departamento de Epidemologia, da Universidade de Maastricht (Verhagen AP et al (1988). The 
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Delphi list: a criteria list for quality assessment of randomized clinical trials for conducting 

systematic reviews developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 

51(12):1235-41). A lista, na sua maior parte, baseia-se num “consenso de peritos” e não em 

dados empíricos. Incluíram-se na escala de PEDro dois itens adicionais, que não constavam da 

lista de Delphi (os itens 8 e 10 da escala de PEDro). À medida que forem disponibilizados mais 

dados empíricos, pode vir a ser possível ponderar os itens da escala de forma a que a pontuação 

obtida a partir da aplicação da escala PEDro reflita a importância de cada um dos itens da escala. 

O objetivo da escala PEDro consiste em auxiliar os utilizadores da base de dados PEDro a 

identificar rapidamente quais dos estudos controlados aleatorizados, ou quase-aleatorizados, 

(ou seja, ECR ou ECC) arquivados na base de dados PEDro poderão ter validade interna 

(critérios 2-9), e poderão conter suficiente informação estatística para que os seus resultados 

possam ser interpretados (critérios 10-11). Um critério adicional (critério 1) que diz respeito à 

validade externa (ou “potencial de generalização” ou “aplicabilidade” do estudo clínico) foi 

mantido para que a Delphi list esteja completa, mas este critério não será usado para calcular a 

pontuação PEDro apresentada no endereço PEDro na internet. 

A escala PEDro não deverá ser usada como uma medida da “validade” das conclusões de um 

estudo. Advertimos, muito especialmente, os utilizadores da escala PEDro de que estudos que 

revelem efeitos significativos do tratamento e que obtenham pontuação elevada na escala 

PEDro não fornecem, necessariamente, evidência de que o tratamento seja clinicamente útil. 

Adicionalmente, importa saber se o efeito do tratamento foi suficientemente expressivo para 

poder ser considerado clinicamente justificável, se os efeitos positivos superam os negativos, e 

aferir a relação de custo-benefício do tratamento. A escala não deve ser utilizada para comparar 

a “qualidade” de estudo clínicos realizados em diferentes áreas de terapia, principalmente 

porque nalgumas áreas da prática da fisioterapia não é possível satisfazer todos os itens da 

escala. 

 

Modificada pela última vez em 21 de junho de 1999 
 

Tradução em Português vez em 13 de maio de 2009 
 

Ajustes ortográficos para a versão Português-Brasileiro em 12 de agosto de 2010. 
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Tabela 2- Indicações para a administração da escala PEDro 

Todos os 

critérios 

A pontuação só será atribuída quando um critério for claramente satisfeito. 

Se numa leitura literal do relatório do ensaio existir a possibilidade de um critério 

não ter sido satisfeito, esse critério não deve receber pontuação. 

 

 

Critério 1 

Este critério pode considerar-se satisfeito quando o relatório descreve a origem 

dos sujeitos e a lista de requisitos utilizados para determinar quais os sujeitos 

eram elegíveis para participar no estudo. 

 

 

Critério 2 

Considera-se que num determinado estudo houve alocação aleatória se o relatório 

referir que a alocação dos sujeitos foi aleatória. O método de aleatoriedade não 

precisa de ser explícito. Procedimentos tais como lançamento de dados ou moeda 

ao ar podem ser considerados como alocação aleatória. Procedimentos de 

alocação quase-aleatória tais como os que se efetuam a partir do número de 

registo hospitalar, da data de nascimento, ou de alternância, não satisfazem este 

critério. 

 

 

Critério 3 

Alocação secreta significa que a pessoa que determinou a elegibilidade do sujeito 

para participar no ensaio desconhecia, quando a decisão foi tomada, o grupo a 

que o sujeito iria pertencer. Deve atribuir-se um ponto a este critério, mesmo que 

não se diga que a alocação foi secreta, quando o relatório refere que a alocação 

foi feita a partir de envelopes opacos fechados ou que a alocação implicou o 

contato com o responsável pela alocação dos sujeitos por grupos, e este último 

não participou do ensaio. 

 

 

Critério 4 

No mínimo, nos estudos de intervenções terapêuticas, o relatório deve descrever 

pelo menos uma medida da gravidade da condição a ser tratada e pelo menos uma 

(diferente) medida de resultado-chave que caracterize a linha de base. O 

examinador deve assegurar-se de que, com base nas condições de prognóstico de 

início, não seja possível prever diferenças clinicamente significativas dos 

resultados, para os diversos grupos. Este critério é atingido mesmo que somente 

sejam apresentados os dados iniciais do estudo. 

 

 

Critério 4,7-11 

Resultados-chave são resultados que fornecem o indicador primário da eficácia 

(ou falta de eficácia) da terapia. Na maioria dos estudos, utilizam mais do que 

uma variável como medida de resultados terapia. Na maioria dos estudos, 

utilizam mais do que uma variável como medida de resultados. 

 

 

Critério 5-7 

Ser cego para o estudo significa que a pessoa em questão (sujeito, terapeuta ou 

avaliador) não conhece qual o grupo em que o sujeito pertence. Mais ainda, 

sujeitos e terapeutas só são considerados “cegos” se for possível esperar-se que 

os mesmos sejam incapazes de distinguir entre os tratamentos aplicados aos 

diferentes grupos. Nos ensaios em que os resultados-chave são relatados pelo 



 

38 
 

próprio (por exemplo, escala visual análoga, registo diário da dor), o avaliador é 

considerado “cego” se o sujeito foi “cego”. 

 

 

Critério 8 

Este critério só se considera satisfeito se o relatório referir explicitamente tanto 

o número de sujeitos inicialmente alocados nos grupos como o número de sujeitos 

a partir dos quais se obtiveram medidas de resultados-chave. Nos ensaios em que 

os resultados são medidos em diferentes momentos no tempo, um resultado-

chave tem de ter sido medido em mais de 85% dos sujeitos em algum destes 

momentos. 

 

Critério 9 

Uma análise de intenção de tratamento significa que, quando os sujeitos não 

receberam tratamento (ou a condição de controle) conforme o grupo atribuído, e 

quando se encontram disponíveis medidas de resultados, a análise foi efetuada 

como se os sujeitos tivessem recebido o tratamento (ou a condição de controle) 

que lhes foi atribuído inicialmente. Este critério é satisfeito, mesmo que não seja 

referida a análise por intenção de tratamento, se o relatório referir explicitamente 

que todos os sujeitos receberam o tratamento ou condição de controle, conforme 

a alocação por grupos. 

 

 

Critério 10 

Uma comparação estatística inter-grupos implica uma comparação estatística de 

um grupo com outro. Conforme o desenho do estudo, isto pode implicar uma 

comparação de dois ou mais tratamentos, ou a comparação do tratamento com a 

condição de controle. A análise pode ser uma simples comparação dos resultados 

medidos após a administração do tratamento, ou a comparação das alterações 

num grupo em relação às alterações no outro (quando se usou uma análise de 

variância para analisar os dados, esta última é frequentemente descrita como 

interação grupo versus tempo). A comparação pode apresentar-se sob a forma de 

hipóteses (através de um valor de p, descrevendo a probabilidade dos grupos 

diferirem apenas por acaso) ou assumir a forma de uma estimativa (por exemplo, 

a diferença média ou a diferença mediana, ou uma diferença nas proporções, ou 

um número necessário para tratar, ou um risco relativo ou um razão de risco) e 

respectivo intervalo de confiança. 

Critério 11 

Uma medida de precisão é uma medida da dimensão do efeito do tratamento. O 

efeito do tratamento pode ser descrito como uma diferença nos resultados do 

grupo, ou como o resultado em todos os (ou em cada um dos) grupos. Medidas 

de variabilidade incluem desvios-padrão (DP’s), erros-padrão (EP’s), intervalos 

de confiança, amplitudes interquartis (ou outras amplitudes de quantis), e 

amplitudes de variação. 

 

As medidas de precisão e/ou as medidas de variabilidade podem ser apresentadas 

graficamente (por exemplo, os DP’s podem ser apresentados como barras de erro 

numa figura) desde que aquilo que é representado seja inequivocamente 

identificável (por exemplo, desde que fique claro se as barras de erro representam 

DP’s ou EP’s). Quando os resultados são relativos a variáveis categóricas, 

considera-se que este critério foi cumprido se o número de sujeitos em cada 

categoria é apresentado para cada grupo. 
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ANEXO 2 – ESCALA DOWNS E BLACK 

 

Lista de verificação para medir a qualidade 

do estudo  

Relatório 

 

1. A hipótese/meta/objetivo do estudo estava 

claramente descrita? 

Sim 1 

Não 0 

 

2. Os principais resultados a serem medidos 

estão claramente descritos na seção 

Introdução ou Métodos? 

Se os principais resultados são 

mencionados pela primeira vez na seção 

Resultados, a resposta para a pergunta 

deve ser não. 

Sim 1 

Não 0 

 

3. As características do paciente incluídas no 

estudo estão claramente descritas? 

Em estudos e ensaios de coorte, os critérios 

de inclusão e/ou exclusão devem ser 

dados. Nos estudos de controle de caso, 

uma definição de caso e a fonte dos 

controles devem ser fornecidas. 

Sim 1 

Não 0 

 

4. As intervenções de interesse foram 

claramente descritas? 

Tratamentos e placebo (quando relevante) 

que serão comparados devem ser 

claramente descritas. 

Sim 1 

Não 0 

 

5. As distribuições dos principais fatores de 

confusão (confounding) em cada grupo de 

sujeitos a ser comparado claramente 

descritos? 

Uma lista dos principais fatores de 

confusão (confounding) é fornecida. 

Sim 1 

Não 0 

 

6. Os principais resultados do estudo estão 

claramente descritos? 

Dados de desfecho clínico simples 

(incluindo denominadores e numeradores) 

devem ser relatados para todas as maiores 

descobertas, para que o leitor possa checar 

as maiores análises e conclusões. (Esta 

questão não deve abranger testes 

estatísticos, os quais são considerados 

abaixo). 

Sim 1 

Não 0 

 

7. O estudo fornece estimativas de variações 

aleatórias nos dados para os principais 

desfechos clínicos? 

Em dados não normalmente distribuídos, a 

faixa interquartil de resultados deve ser 
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relatada. Em dados normalmente 

distribuídos, o padrão de erro, padrão de 

desvio ou intervalos de confiança devem 

ser relatados. Se esta distribuição de dados 

não é descrita, deve-se presumir que as 

estimativas usadas são apropriadas e a 

resposta deve ser sim. 

Sim 1 

Não 0 

 

8. Todos os eventos adversos que podem ser 

uma consequência da intervenção foram 

relatados? 

Esta resposta deve ser afirmativa caso o 

estudo demonstre que existiu um esforço 

considerável de mensurar os eventos 

adversos. (Uma lista de possíveis eventos 

adversos é fornecida). 

Sim 1 

Não 0 

 

9. Todas as caraterísticas dos pacientes 

perdidos no acompanhamento foram 

descritas? 

Esta resposta deve ser afirmativa caso não 

existam perdas no acompanhamento ou as 

perdas tenham sido tão pequenas que as 

descobertas não tenham sido afetadas pela 

sua inclusão. Esta resposta deve ser 

negativa caso o estudo não relate o número 

de pacientes perdidos no 

acompanhamento. 

Sim 1 

Não 0 

 

10. Os valores reais de probabilidade foram 

relatados (por exemplo, 0,035 em vez de 

<0,05) para os principais desfechos 

clínicos, exceto quando o valor da 

probabilidade é menor que 0,001? 

Sim 1 

Não 0 

 

Validação externa 

Todos os critérios a seguir buscam abordar 

a representatividade das descobertas do 

estudo e abordar se estes foram 

generalizados para a população da qual os 

sujeitos do estudo foram derivados. 

11. Os sujeitos convidados a participar do 

estudo foram representativos da totalidade 

da população da qual foram recrutados? 

O estudo deve identificar a população de 

origem para os pacientes e descrever como 

os pacientes foram escolhidos. Pacientes 

são considerados representativos se 

abrangerem a totalidade da população de 

origem, uma amostra de pacientes 

consecutivos não-selecionados, amostra 

aleatória. A amostragem aleatória só é 

viável quando uma lista de todos os 

membros da população existe. Caso o 

estudo não relate a proporção da população 

de origem da qual os pacientes são 

derivados, a questão deve ser respondida 

como incapaz de determinar. 
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Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

 

12. Os sujeitos preparados para participar 

são representativos da totalidade da 

população da qual foram recrutados? 

A proporção daqueles perguntados que 

concordaram deve ser declarada. A 

validação de que a amostra foi 

representativa deve incluir a demonstração 

de que a distribuição dos principais fatores 

de confusão (confounding) foi a mesma na 

amostra do estudo e na população de 

origem. 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

 

13. A equipe de saúde, os ambientes e as 

instalações em que os pacientes foram 

tratados são representativos do 

tratamento recebido pela maioria dos 

pacientes? 

Para a questão ser respondida 

afirmativamente, o estudo deve 

demonstrar que a intervenção foi 

representativa daquela utilizada na 

população de origem. A questão deve ser 

respondida negativamente se, por 

exemplo, a intervenção foi empreendida 

em um centro de especialidade não-

representativo dos hospitais em que a 

maioria da população de origem seria 

atendida. 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

 

Validação interna -viés 

14. Houve uma tentativa de “cegar” os 

sujeitos de estudo na intervenção 

recebida? 

Para estudos em que os pacientes não 

tinham meios de saber qual intervenção 

receberam, a resposta deve ser sim. 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

 

15. Houve uma tentativa de “cegar” aqueles 

que mensuraram os principais desfechos 

clínicos da intervenção? 

 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

 

16. Se algum dos resultados desse estudo 

foram baseados em “dragagem de dados”, 

isto foi esclarecido? 

Qualquer análise que não foi planejada no 

início do estudo deve ser claramente 
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indicada. Se nenhuma análise de subgrupo 

retrospectiva não-planejada foi relatada, 

então, a resposta deve ser sim. 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

 

17. Em ensaios clínicos e estudos de coorte, as 

análises se ajustam a diferentes períodos 

de acompanhamento dos pacientes ou em 

estudos de controle de caso, o período 

entre a intervenção e o desfecho clínico é 

o mesmo para os casos e os controles? 

Caso o acompanhamento tenha sido o 

mesmo para todos os pacientes do estudo, 

a resposta deve ser sim. Se tempos 

diferentes foram ajustados, por exemplo, 

por análise de sobrevivência, a resposta 

deve ser afirmativa. Em estudos nos quais 

as diferenças no acompanhamento foram 

ignoradas, a resposta deve ser não. 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

18. Os testes estatísticos utilizados para 

avaliar os principais desfechos clínicos 

foram apropriados? 

As técnicas estatísticas usadas devem ser 

apropriadas para os dados. Por exemplo, 

métodos não-paramétricos devem ser 

utilizados para amostras pequenas. Caso a 

pequena análise estatística tenha sido 

utilizada, mas não houve evidência de viés, 

a questão deve ser respondida 

afirmativamente. Se a distribuição de 

dados (normais ou não) não foi descrita, 

deve ser presumido que as estimativas 

usadas foram apropriadas e a resposta deve 

ser afirmativa. 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

 

19. A conformidade com a(s) 

intervenção/intervenções são confiáveis? 

Caso não haja conformidade com os 

tratamentos alocados ou haja 

contaminação de um grupo, a resposta 

deve ser negativa. Para estudos em que o 

efeito de qualquer classificação incorreta 

tenha provavelmente influenciado 

qualquer associação com o nulo, a 

questão deve ser respondida 

afirmativamente. 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

 

20. As principais medidas de desfecho clínico 

foram precisas (válidas e confiáveis)? 

Para estudos em que medidas de desfecho 

clínico foram claramente descritas, a 

resposta deve ser afirmativa. Para estudos 

que se referem a outros estudos ou que 
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demonstrem que as medidas de resultado 

foram precisas, a resposta deve ser sim. 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

 

Validade interna – confusão (confounding) 

(viés de seleção) 

21. Os pacientes de diferentes grupos de 

intervenção (ensaios clínicos e estudos de 

coorte) ou os casos e controles (estudos 

caso-controle) foram recrutados na 

mesma população? 

Por exemplo, pacientes de todos os grupos 

de comparação devem ser selecionados no 

mesmo hospital. A pergunta deve ser 

respondida incapaz de determinar para 

estudos de coorte e caso-controle onde não 

há informações sobre a fonte de pacientes 

incluídos no estudo. 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

 

22. Os pacientes de diferentes grupos de 

intervenção (ensaios clínicos e estudos de 

coorte) ou os casos e controles (estudos 

caso-controle) foram recrutados no 

mesmo período de tempo? 

Para estudos que não especificam o 

período de tempo em que os pacientes 

foram recrutados, a questão deve ser 

respondida incapaz de determinar. 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

 

23. Os sujeitos do estudo foram randomizados 

para grupos de intervenção? 

Para os estudos que afirmam que os 

indivíduos foram randomizados deve ser 

respondido sim, exceto caso o método de 

randomização não garantisse a alocação 

aleatória. Por exemplo, a alocação 

alternativa não pontuaria porque é 

previsível. 

 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

 

24. O trabalho de intervenção aleatória foi 

ocultado tanto dos pacientes quanto da 

equipe de saúde até o recrutamento estar 

completo e irrevogável? 

Todos os estudos não randomizados 

devem ser respondidos negativamente. Se 

a tarefa foi ocultada dos pacientes, mas não 

da equipe de saúde a resposta deve ser não. 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 
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25. Houve um ajuste adequado para os fatores 

de confusão nas análises a partir das quais 

as principais descobertas foram 

extraídas? 

A resposta deve ser negativa nos ensaios 

que: as principais conclusões do estudo 

foram baseadas em análises de tratamento 

e não na intenção de tratar; a distribuição 

de fatores de confusão conhecidos nos 

diferentes grupos de tratamento não foi 

descrita; ou a distribuição de fatores de 

confusão conhecidos diferiu entre os 

grupos de tratamento, mas não foi levada 

em consideração nas análises. Em estudos 

não randomizados, se o efeito dos 

principais fatores de confusão não foi 

investigado ou a constatação foi 

demonstrada, mas nenhum ajuste foi feito 

nas análises finais, a resposta deve ser não. 

Sim 1 

Não 0 

Incapaz de 

determinar 
0 

 

26. As perdas de pacientes no 

acompanhamento foram levadas em 

consideração? 

Se o número de pacientes perdidos no 

acompanhamento não for relatado, a 

pergunta deve ser respondida como 

incapaz de determinar. Se a proporção 

perdida no acompanhamento for muito 

pequena para afetar as principais 

descobertas, a resposta 

deve ser sim. 

Potência 

27. O estudo teve potência suficiente para 

detectar um efeito clinicamente importante 

em que o valor de probabilidade de uma 

diferença devido ao acaso é inferior a 5%? 

Os tamanhos das amostras foram 

calculados para detectar uma diferença de 

x% e y%. 

  Tamanho do menor 

grupo de intervenção   

A <n1 0 

B n1–n2 1 

C 
n3–n4 2 

D 
n5–n6 3 

E 
n7–n8 4 

F 
n8+ 5 

 

 


