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USO E EFEITO DAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
NO AMBIENTE DE TRABALHO
Substâncias psicoativas são todas aquelas que têm a capacidade de alterar o estado físico e/ou
psíquico, alterando o funcionamento normal do sistema nervoso central. Isso gera mudanças de humor,
cognição, pensamentos e as sensações de prazer, induzindo a repetição do seu uso.
As substâncias podem ser depressoras ou estimulantes, ambas alterando o estado normal do
usuário. As depressoras diminuem a atividade do cérebro, enquanto as estimulantes excitam o seu
funcionamento, produzindo euforia, aumento da atividade cerebral e diminuição da fadiga. No entanto,
após o uso, elas proporcionam um estado depressivo.

estado de euforia

estado de depressão

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO RISCO ASSOCIADO AO USO INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
NA AVIAÇÃO CIVIL – RBAC 120
Visando à melhora nos níveis de segurança operacional da aviação civil, bem como alinhar as normas
brasileiras às de outros países que já exercem o gerenciamento e controle do risco implicado pelo uso
de substâncias psicoativas, a ANAC instituiu o RBAC 120, que torna obrigatória a elaboração, execução
e manutenção de um programa permanente de prevenção do uso indevido de álcool e outras drogas,
ao qual devem ser submetidos os empregados que desempenhem atividades de risco à segurança
operacional (ARSO).
A ANAC colocou o exame toxicológico de detecção de substâncias psicoativas como instrumento
essencial ao desempenho do seu programa. O exame toxicológico de substâncias psicoativas prevê a
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detecção das seguintes substâncias: álcool, metabólitos de opiáceos (heroína, morfina e metadona),
metabólitos de canabinóides (maconha e haxixe), metabólitos de cocaína (folhas de coca, merla, oxi
e crack), anfetaminas (“bolinha”, “rebite”, “ice” ou “cristal”) e metanfetaminas (ecstasy). Excetuando o
álcool, que é identificado através do teste realizado com bafômetro, as demais substâncias deverão ser
detectadas através de exame de urina, para a caracterização de um resultado positivo.

As empresas reguladas pela ANAC deverão manter em seu programa os seguintes tipos de Exame
Toxicológico:
•

Exame Prévio: realizado no processo de admissão de um empregado que desempenhe atividade

de risco (ARSO), conforme o regulamento: “nenhuma empresa responsável deve contratar qualquer
indivíduo para desempenho de ARSO a não ser que se conduza um exame prévio e receba um resultado
negativo para este indivíduo.”
•

Pós-acidente: Realizado após qualquer acidente, incidente ou ocorrência de solo.

•

Baseado em suspeita justificada: Fundada em observações realizadas pelo supervisor, que

deve ser treinado, e justificadas por escrito, com base em indicadores físicos, comportamentais e de
desempenho.
•

Aleatório: Toda empresa regulada pelo RBAC deverá conduzir exames aleatórios em seus

empregados ARSO, com sorteio dos empregados que deve ser realizado por um software de seleção
randômica, respeitando aos seguintes critérios:
•

A taxa percentual mínima deverá ser de 50% para empresas com até 500 empregados ARSO;

•

28% ou 250 exames, o que for maior, para empresa que possui de 501 a 2000 empregados ARSO;
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•

7% ou 560 exames, o que for maior, para empresa que possui mais de 2000 empregados ARSO.

A empresa deve se certificar que os exames aleatórios não sejam previamente anunciados e que as
datas para as realizações dos exames aleatórios sejam distribuídas de forma não regular durante o ano.
•

Exame de retorno ao serviço: A empresa, antes de permitir que um indivíduo volte a desempenhar

uma ARSO após um evento impeditivo, deve submetê-lo a um exame de retorno ao serviço e obter um
resultado negativo para este indivíduo.
•

Exame de acompanhamento: A empresa deve realizar exames não anunciados para todo

indivíduo contratado para desempenhar uma ARSO e que está voltando a desempenhar uma ARSO após
o retorno ao serviço decorrente de um evento impeditivo. O número e frequência de tais exames devem
ser determinados pelo médico especialista em transtornos mentais e de comportamento decorrentes
do uso de substância psicoativa, deve conter no mínimo 6 (seis) exames nos primeiros 12 (doze) meses
seguintes ao retorno ao serviço deste empregado;
Além dos exames, é necessário que a empresa tenha um programa de educação, por meio do qual
irá passar informações importantes para seus funcionários, como quais exames são exigidos pela
ANAC, informações sobre as substâncias que são testadas, a política da empresa quanto ao uso dessas
substâncias, entre outras informações. Neste programa, deverá conter um treinamento especifico para
supervisores, que serão treinados na identificação, através de observações comportamentais, físicas e
de desempenho, de possíveis usuários de substâncias psicoativas.
Caso seja identificado um resultado positivo, a empresa, antes de permitir o retorno do empregado
ao serviço, deverá submetê-lo a um programa de resposta a um evento impeditivo. Neste programa
de resposta, o colaborador será avaliado por um médico especialista. Após avaliação, o médico poderá
tomar as seguintes ações:
•

Orientar o colaborador sobre normas e requisitos de segurança operacional da aviação civil;

•

Indicar aconselhamento terapêutico profissional, por profissional habilitado;
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•

Indicar psicoterapia;

•

Indicar farmacoterapia;

•

Indicar programa de tratamento em regime ambulatorial; e

•

Programa de tratamento em regime de internação.

Para mais informações sobre o tema, acesse:
- Observatório Brasileiro de Informações Sobre Drogas (www.obid.senad.gov.br)
- Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (www.cebrid.epm.br)

Fonte:
Instituto Sapiens Vita e RBAC 120.
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Identificou algum risco à operação?
Acesse o site da Líder Aviação e faça um
relatório de prevenção - RELPREV
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