Informações importantes para sua Empresa cumprir a Lei 13.103

O que o RH precisa saber
sobre os Exames Toxicológicos?
Lei Federal

13.103

Alterou a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)
e passou a exigir dos Empregadores o Exame Toxicológico
para motoristas das Categorias C, D e E na pré-admissão.
Exigência Regulamentada pela Portaria nº 116
do Ministério do Trabalho
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Os exames toxicológicos não devem:
a) ser parte integrantes do PCMSO;
b) constar de atestados de saúde ocupacional;
c) estar vinculados à definição de aptidão do trabalhador.
O exame toxicológico deve possuir todas suas etapas
protegidas por cadeia de custódia, garantindo a rastreabilidade
de todo o processo além de possuir procedimento com
validade forense para todas as etapas analíticas
(descontaminação, extração, triagem e confirmação).

Para a realização dos Exames Toxicológicos devem
ser coletadas duas amostras, conforme procedimentos
de custódia indicados pelo laboratório executor,
com as seguintes finalidades:
a) para proceder ao exame completo, com triagem
e exame confirmatório;
b) para armazenar no laboratório, por no mínimo
5 (cinco) anos, a fim de se dirimirem eventuais litígios.

Link da Portaria na íntegra:
www.legisweb.com.br/legislacao/?id=306368

O que o RH deve exigir
dos Laboratórios que realizam
os Exames Toxicológicos?
Cadeia de Custódia gerenciada por
Sistema Eletrônico de Informação contendo
todas as etapas do Exame Toxicológico.

Rastreabilidade das Amostras
Ilustrativo

=
Fidedignidade, Precisão e Segurança do Exame

Demonstração de que o Procedimento Analítico
é realizado, individualmente, em 2 Etapas.
Triagem (primeira etapa)
Identifica, ou não, a presença de drogas na amostra testada.

Confirmação (segunda etapa)

Somente será realizada se for encontrada na etapa anterior, a presença de, pelo
menos, uma das drogas testadas. Neste caso, uma outra parte da mesma amostra
será testada, para identificar o tipo de droga e a concentração na queratina.

Certificado de Acreditação com Validade Forense.

Forensic Drug Testing Accreditation Program.
* Programa de Acreditação Forense
de Teste de Drogas.

Exemplo de
Certificado

SEM

validade
forense.

Apenas uma das
etapas exigidas
pela legislação.

O RH deve conferir também:
Modelo do Laudo do Exame e Relatório Médico
de cada Laboratório antes de contratá-lo.

