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2. Abreviaturas 
 

PPSP	 Programa	de	Prevenção	de	uso	Indevido	de	Substâncias	Psicoativas	na	
Aviação	Civil	

RBAC	 Registro	Brasileiro	de	Aviação	Civil	
ARSO	 Atividade	de	Risco	da	Segurança	Operacional	(Em	nossa	empresa	Mecânicos)	
ANAC	 Agência	Nacional	de	Aviação	Civil	
SAE	 Serviço	Aéreo	Especializado	
MR	 Médico	Revisor	
ETSP	 Exame	Toxicológico	de	Substâncias	Psicoativas	
RD	 Representante	Designado	
MTE	 Ministério	do	Trabalho	e	Emprego	
MS	 Ministério	da	Saúde	
ANVISA	 Agência	Nacional	de	Vigilância	Sanitária	
SENAD	 Secretaria	Nacional	de	Políticas	sobre	Drogas	
INMETRO	 Instituto	Nacional	de	Metrologia	Normalização	e	Qualidade	Industrial	
SU	 Supervisor	

ESP	 Especialista	em	Transtornos	Mentais	e	de	Comportamento	Decorrentes	do	
uso	de	Substância	Psicoativa		

LAB	 Laboratório	
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3. Termo de Aprovação 
 
  Aprovo este PPSP, a ser utilizado pela ULTRAER Aeroagrícola LTDA, para todos os 
casos conforme prevê o RBAC nº120, publicado em 1 de Junho de 2011 e todas suas revisões 
a serem acrescidas através de Resoluções dentro do RBAC nº120.  
 
  Este PPSP de agora em diante prevalecerá com validade de 5 (cinco) anos, 
necessitando obrigatoriamente que seja revisado após este período e reenviado para análise 
para a ANAC, considerando o dia 20 de Maio de 2017 a sua data de vigência inicial.  
 
 Este PPSP, substitui por completo nosso primeiro PPSP elaborado em 28 de 
Julho de 2015, com o intuito de se padronizar o acompanhamento de nossas atividades em 
conjunto com nossa biblioteca eletrônica disponível para todos os funcionários.  
 
  É um documento que estabelece ações responsabilidade e orientações BÁSICAS, 
definidas e dirigidas para ação imediata no controle do uso indevido de substâncias 
psicoativas em nossa empresa.  
 
 A empresa se compromete em aplicar o treinamento a todos os empregados ARSO 
(pilotos) e supervisores indicados para encaminhamento do ETSP, bem como a utilização de 
materiais informativos e folhetos eletrônicos quanto a prevenção ao uso de substâncias 
psicoativas.  
 
  Analisando o que nele está prescrito e o seu conseqüente cumprimento, no sentido de 
que não seja penalizada a doutrina ora preconizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leme/SP, 20 de Maio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________________ 
Marcelo Hildsorf Porto 

Representante Designado 
CPF: 085.323.218-01 

 



PPSP - Programa de Prevenção Susbstâncias Psicoativas 
ULTRAER Aeroagrícola LTDA 

Modificado por: Marcelo Porto (RD) em Maio 2017 - Aprovado por: Carlos Eduardo (SU) - Efetivado em: Maio 2017 

 	 Página6	 	
	 	

 
4. Política de Responsabilidade  
   
 Nosso programa do PPSP é composto por 3 (três) fases, onde é possível visualizar 
todos os critérios solicitados pela ANAC bem como apresentados os processos de prevenção, 
identificação, abordagem, tratamentos, reabilitação além das medidas disciplinares aplicadas 
pela empresa. 
 
 O PPSP de nossa empresa, é realizado em conjunto com nossos funcionários e com a 
direção, de forma a elaborar um programa ideal para trabalhar o assunto proposto, 
disponibilizamos uma pesquisa anônima em nossa biblioteca virtual, com o intuito de mensuar 
e mapear dados específicos de problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas, entre 
elas o alcóol.  
 
 O corpo diretivo da empresa declara o compromisso com a implantação e os benefícios 
visados pelo programa desde o início da implantação, garantem ainda a confidencialidade e 
sigilo para todas as informações derivadas do programa da empresa.  
 
 Por se tratar de uma síndrome (doença) a dependência de substâncias psicoativas, de 
acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, nossa empresa trabalha em 
conjunto com nossos funcionários com o intuito de acompanhar os diagnósticos e servir com 
auxílios se aplicável, para atender e cuidar da saúde de todos aqueles envolvidos com esta 
dependência.  
 
 Ainda dentro de nossa política é importante descrever que problemas relacionados com 
o uso indevido de substâncias psicoativas é lidado de forma não discriminatória por toda 
nossa empresa, assim como ocorre para qualquer problema de saúde que eventualmente possa 
ser apresentados em nosso ambiente de trabalho. 
 
 Declaramos o compromisso com a reabilitação e reinserção nas atividades de origem 
dos empregados afetados sempre que possível, respeitando as leis, normas, condutas e 
orientações aplicáveis, oriundas, principalmente pelo: MTE, MS, ANVISA, SENAD, entre 
outros.  
 
 Todos os empregados ARSO deverá assinar um termo de consentimento, permitindo o 
uso dos exames toxicológicos realizados conforme o RBAC nº120. 
 
 Ficará de responsabilidade da empresa, antes do prazo de vencimento revisar todo seu 
programa e reformular o que for necessário, disponibilizando prontamente para o órgão 
fiscalizador, ANAC, de forma a cumprir os requisitos estabelecidos no RBAC nº 120. 
  

      
Leme/SP, 20 de Maio de 2017. 

 
 

____________________________________ 
Marcelo Hildsorf Porto 

Representante Designado 
CPF: 085.323.218-01 
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5.1. O PPSP 
 
 Nossa empresa tem por finalidade adequar ao RBAC nº120 da ANAC publicado em 1 
de Junho de 2011, com o intuito de mitigar e realizar um acompanhamento de possíveis 
profissionais que possam fazer o uso indevido de substâncias psicoativas durante as 
atividades.  
  
 Todos os funcionários exercendo atividades de risco que trabalham com a aviação 
civil, é nomeado de empregado ARSO, (exerce atividade de risco a segurança operacional).  
 
 Nosso programa é divido: 
a) Fase Educativa para nossos funcionários quanto ao uso de álcool e drogras; 
b) Fase de Realização de Exames Toxixológicos; 
c) Fase do Evento Impeditivo (Acompanhamento Educacional e Psicológico) de nosso 
funcionário caso seja provado o uso destas substâncias (se aplicável).  
 
 Este PPSP destina-se a todos os funcionários ARSO em nossa empresa, bem como o 
(s) respectivo (s) supervisor (s) deste programa que será apresentado no item 5.6. 
 
5.2. Divulgação do PPSP 
 
 A divulgação do nosso programa é feito eletronicamente, disponível para acesso 
remoto por todos nossos funcionários, em nossa biblioteca virtual, especificamente o PPSP. 
Reservamos o acesso a nossa biblioteca virtual pelo link de acesso: 
www.pilotoaero.com/ultraerppsp utilizando a senha ult 
 
 Através da biblioteca eletrônica poderá ser acessado por nossos funcionário e os 
órgãos fiscalizadores, todos os assuntos que serão tratados neste PPSP. Todos os termos de 
nomeação dos responsáveis, ficará disponível e atualizado. Para cada mudança de profissional 
será feita a atualização automaticamente, sendo assim todos os envolvidos em nosso programa 
estará sempre atualizado.  
 
 Os termos de notificação e observação para a realização do exame, bem como os 
termos de consentimento e recusa, também estará disponível para impressão pelos 
responsáveis na biblioteca virtual, e visualização de todos os funcionários.  
 
 É de responsabilidade do RD, o acompanhamento e atualização da biblioteca virtual da 
empresa, com os assuntos pertinentes ao nosso programa de PPSP. 
 
 Na biblioteca virtual, será possível ainda acessar os meios de contato de todos os 
reponsáveis pelo PPSP de nossa empresa, bem como os treinamentos, folhetos ilustrativos de 
prevenção, calendário de eventos entre outros assuntos.  
 
5.3. Resultados do Programa 
 
 Nossos registros dos resultados consolidados pelo programa, será enviados e 
disponibilizados para a ANAC no prazo de até 60 dias, quando solicitado formalmente pelo 
órgão regulador.  
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 Para a divulgação dos resultados enviaremos um relatório que irá compor de dois 
indicadores agregados e impessoais, sendo: 
 
 a) proporção de empregados ARSO submetidos programa de eventos impeditivos em 
relação aos eventos impeditivos ocorridos; e 
 b) proporção de retorno ao serviço de empregados ARSO em relação ao total de 
empregados submetidos ao programa de eventos impeditivos. 
  
5.4 Apresentação e Funções do Médico Revisor 
 
 O MR é o profissional médico habilitado para realizar a confirmação de um resultado 
positivo para um ETSP requerido, de acordo com nosso PPSP.  
 
 As funções do MR são: Determinar se o resultado positivo não referendado de um 
ETSP é devido a um tratamento legítimo ou outra fonte inócua; Avaliar se um indivíduo não 
pode realizar um ETSP por não poder produzir a amostra corporal necessária em razão de uma 
condição médica específica; notificar um resultado positivo e de um reultado positivo não 
referendado ao indivíduo examinado; e ainda, manter sob seus cuidados os registros dos 
resultados dos ETSP avaliados por um período de no mínimo 5 (cinco) anos em papel ou 
mídia eletrônica. 
  
 Como MR em nossa empresa firmamos: 
 
Doutora:  Hayne Raymara Mendes Nunes 
Endereço:  Q01 Lote 160 Apt 409, Setor Industrial (Gama) 
  Brasília/DF 
  CEP: 72445-010 
CRM:   22223 
CPF:   897.031.622-15 
E_mail:  haynenunes@hotmail.com 
Telefone:  (61) 9816-2067 
 
 
 Representando nossa empresa como MR, firmamos um termo de prestação de serviço, 
o qual poderá ser visualizado no anexo A, deste manual.  
 
5.4.1. Atribuições do Médico Revisor  
 
 Receber o formulário de cadeia de custódia verificando se houve algum erro de 
preenchimento, como a falta de uma assinatura ou outro fator que invalide o exame.  
 
 Em caso caso de resultado não negativo o MR poderá convidar o indivíduo examinado 
a discutir o resultado do exame, o examinado deverá trazer, segundo sua conveniência, 
prescrições ou atestado médicos para a entrevista com o MR. 
 
 O MR deverá fazer pelo menos 6 (seis) tentativas de contato com o examinado pelo 
período de 48 (quarenta e oito) horas, após a realização do exame. Se o prazo se esgotar sem 
sucesso o MR, deve entrar em contato com o RD, pedindo que o examinado o contate. Apartir 
do contato do RD com o examinado o mesmo terá 72 (setenta e duas) horas para marcar uma 
entrevista com o MR. 
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 Após rever o exame laboratorial o MR enviará ao RD um documento relatando o 
resultado do ETSP e eventuais comentários, como, por exemplo, se houve entrevista e quando 
ela aconteceu.  
 
 No caso de um funcionário não possuir amostra corporal necessária em razão de 
alguma condição médica específica, ele não poderá realizar um ETSP, o que será 
acompanhado e observado a necessidade em conjunto com o RD da empresa, em trocar a 
função deste funcionário para uma atividade que não seja ARSO. 
 
 Caso seja necessário no decorrer do programa realizar a troca do MR seguiremos os 
mesmos critérios de escolha do novo profissional, acompanhado das orientações da gestão da 
mudança, descritas no item 5.9. deste manual, bem como solicitar para o antigo MR que seja 
encaminhados todos os registros mantidos dos exames de ETSP já realizados.  
  
5.5. Apresentação do Representante Designado  
 
 O RD é o profissional designado pela empresa, que tem autoridade e responsabilidade 
para responder pelo programa de PPSP, pelo cumprimento dos requisitos no regulamento 
RBAC nº120 e pela prestação de contas.  
 
 Como RD em nossa empresa firmamos: 
 
RD:   Marcelo Hildsorf Porto 
Endereço:  Rua Renato G. de Andrade, 79, Centro. 
  Leme - SP 
  CEP: 13.613-414 
 
E_mail:  marcelo@ultraer.com.br 
 
Telefone:  (19) 9 9785-1102 
 
 Representando nossa empresa como RD, firmamos um termo de prestação de serviço, 
o qual poderá ser visualizado no anexo B, deste manual. 
 
 Os meios de contatar o RD da empresa, estão disponibilizados em nossa biblioteca 
virtual, com este recurso adotado é possível manter sempre atualizado os contatos do nosso 
RD. 
 
5.5.1. Atribuições do Representante Designado 
 
 O RD terá como principal atribuição acompanhar a prática do PPSP da empresa, 
checando a regularidade da realização dos assuntos abordados pelo programa, bem como o 
acompanhamento em conjunto com o supervisor da realização dos exames. 
 
 Irá manter sempre atualizado com os assuntos pertinentes ao PPSP, em especial 
quando divulgados modificações e cobranças pela ANAC.  
 
 Será nomeado responsável, sem prejuízo da responsabilidade final da empresa 
responsável, sobre o cumprimento dos requisitos descritos no regulamento RBAC nº120. 
Sempre que surgir dúvidas quando ao assunto deverá ser encaminhado à Gerência Técnica de 
Fatores Humanos (GTFH), através dos seguintes canais: 
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Endereço:  Superintendência de Segurança Operacional 
  GTFH - Gerência de Fatores Humanos na Aviação e Medicina de Aviação 
  Av. Presidente Vargas, nº 850, 11º andar, Centro. 
  Rio de Janeiro - RJ 
  CEP: 20071-001 
 
e_mail:  gtfh@anac.gov.br 
 
Telefone:  (21) 3501 - 5654 
 
 Caso seja necessário no decorrer do programa realizar a troca do RD, seguiremos os 
mesmos critérios de escolha do novo profissional, acompanhado das orientações da gestão da 
mudança, descritas no item 5.9. deste manual.  
 
 Caso surja alguma dúvida sobre o programa pelos funcionários, o RD, é o responsável, 
por tirar essas dúvidas e orientar os funcionários.  
 
5.6. Apresentação do Supervisor PPSP 
 
 O SU PPSP, é um supervisor que recebeu o treinamento especifico previsto no 
programa educativo para encaminhamento de empregados ao ETSP baseado em suspeita 
justificada, é o supervisor que define fora os critérios pré-estabelecidos neste manual, a 
necessidade de realizar o ETSP, durante algum momento no trabalho. 
 
 Como SU em nossa empresa firmamos: 
 
SU:   Marcelo Hildsorf Porto 
Endereço:  Av. Joaquim Lopes Aguilla, 1182, Vila São João 
  Leme - SP 
  CEP: 13.314-086 
 
E_mail:  eduardo@ultraer.com.br 
 
Telefone:  (19) 9 9606-5183 
 
 Representando nossa empresa como SU, firmamos um termo de prestação de serviço, 
o qual poderá ser visualizado no anexo C, deste manual. 
 
5.6.1. Atribuições do Supervisor 
 
 O supervisor será o responsável em observar alguma suspeita justificada, que necessita 
da realização de um ETSP, o supervisor, terá que realizar o preenchimento escrito do termo de 
observação do supervisor, conforme anexo E, deste manual. Anexar ao processo e na pasta do 
funcionário, de modo que todo o comportamento observado seja escrito e detalhado pelo 
supervisor. 
 
 Toda vez que o supervisor escolher um funcionário para realizar um ETSP deverá 
notificar este funcionário através do termo de notificação, conforme anexo D, deste manual.  
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 O supervisor escolhido pela empresa, são treinados para identificar os funcionários que 
necessitam realizar o exame de ETSP por suspeita justificada. Antes do exercício da atividade 
como supervisor, o mesmo terá que concluir com aproveitamento satisfatório, o treinamento 
para supervisor disponível em nossa biblioteca virtual, de acesso exclusivo ao supervisor. 
Realizar a avaliação conquistando um aproveitamento de no mínimo 70%.  
 
 Apartir do momento que a empresa nomear o supervisor, o mesmo fará o treinamento 
imediatamente, após a conclusão do treinamento, fará um acompanhamento de sua nova 
atividade junto com o RD. 
 
 O supervisor, é um funcionário da empresa com experiência na área do programa, e 
com mais de 4 anos de tempo de empresa. É de grande confiança da diretoria da empresa.  
 
 Caso seja necessário no decorrer do programa realizar a troca do supervisor, 
seguiremos os mesmos critérios de escolha do novo profissional, acompanhado das 
orientações da gestão da mudança, descritas no item 5.9. deste manual.  
 
5.7. Apresentação do ESP 
 
 O ESP, é um especialista qualificado (em transtornos mentais e de comportamento 
decorrentes do uso de substância psicoativa) e devidamente habilitado para a realização de 
avaliação abrangente nos funcionários da empresa, para os quais haja um evento impeditivo. 
  
 Além da formação básica e do registro profissional, o ESP designado pela empresa, 
dispõe de experiência de no mínimo 2 (dois) anos de trabalho com tratamento de transtornos 
decorrentes do uso de substâncias psicoativas e depedência química. 
 

Como ESP em nossa empresa firmamos: 
 
ESP:   Anna Paula Jessouron de Oliveira  
Endereço:  Fabian Nacer Tratamento (clínica) 
  Rua Desembargador Theodomiro Dias, 209 
  Butantã  
  São Paulo/SP 
  CEP: 05.540-080 
 
CRP:   127899-SP 
 
Telefone:  (11) 9 7191-0197 
 
 Representando nossa empresa como ESP, será designado um profissional de uma 
clínica especializada, que atenda os requisitos exigidos pelo RBAC nº120, a clínica 
disponibiliza um responsável técnico, que tem uma vasta experiência na área de atuação, 
conforme disponibilizado no anexo F, deste manual. 
  
 Conforme RBAC nº120, Resolução nº326 parágrafo 120.321 (i)(2) a execução do 
subprograma de educação não precisa ser coordenado pelo ESP, neste caso não se aplica a 
nossa empresa um ESP. 
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5.7.1. Atribuições do ESP 
 
 As recomendações do ESP deverá proteger a segurança operacional das atividades em 
nossa empresa de forma a possibilitar o retorno ao serviço do funcionário envolvido ao evento 
impeditivo.  
 
 A responsabilidade principal do ESP é prover uma avaliação clínica individual, 
incluíndo diagnóstico, de forma a determinar qual o nível de assistência médico-psicológica 
que o funcionário necessita para resolver seus problemas relacionados ao uso de substâncias 
psicoativas.  
 
 O ESP deverá estar informado sobre os programas existentes para tratamento dos 
problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas existentes na região, assim como 
médicos, psicólogos, clínicas, hospitais e grupos de ajuda mútua.  
 
 O ESP deverá realizar novas entrevistas individuais se necessário para avaliar se houve 
cumprimento satisfatório das recomendações iniciais passadas por ele após o tratamento 
realizado pelo ESP, antes do retorno deste funcionário a suas atividades ARSO. 
 
 O ESP é o único profissional que poderá autorizar que um empregado realize o ETSP 
de retorno de serviço. Após a realização do ETSP de retorno, o funcionário obter-se resultado 
negativo, o ESP irá encaminhar ao RD um plano de ETSP de acompanhamento, e ao 
funcionário, recomendações de assistência continuada para a sequência de seu tratamento, 
reabilitação, reinserção social e profissional. 
 
 O ESP fará encaminhamentos por escrito ao funcionário deixando sempre uma via 
desses documentos sob sua posse.  
 
 O ESP ficá proibido de encaminhar o funcionário para entidades com as quais haja 
associação financeira integrada, para evitar o conflito de interesses. Salvo nas condições: 
 
a) órgão público mantido pelo governo federal, estado ou município;  
b) organização conveniada com a empresa prestando serviço de tratamento para transtornos 
decorrentes do uso de álcool e drogras (prestador de serviço contratado pela empresa);  
c) recurso próprio de tratamento terapêutico apropriado coberto pelo plano de saúde do 
funcionário; e ainda 
d) recurso de tratamento terapêutico apropriado, que seja o único disponível/acessível para o 
funcionário na região. 
 
 Os relatórios produzidos pelo ESP, são registrados e arquivados em nome de cada 
funcionário em sua respectiva pasta de cadastro, por até 5 (cinco) anos.  
 
 Caso seja necessário no decorrer do programa realizar a troca do ESP, seguiremos os 
mesmos critérios de escolha do novo profissional, acompanhado das orientações da gestão da 
mudança, descritas no item 5.9. deste manual.  
 
 O ESP, faz um acompanhamento da criação e atualização do treinamento de prevenção 
da empresa, para sanar todas as dúvidas e orientar da forma mais adequada possível, 
dispensando ainda, ser o coordenador do programa de treinamento, por conta da empresa se 
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enquadrar nos requisitos operacionais que estabelece as organizações de manutenções e 
empresas SAE, a não obrigatoriedade de se ter um coordenador do programa de treinamento. 
 
5.8. Declaração de Conformidade 
 
 A DC, está disponível para acesso de todos os funcionário, em nosso biblioteca virtual 
e também na sede administrativa da empresa no setor da biblioteca, documentos.  
 
 A DC é uma listagem completa de todas as seções e requisitos dos RBAC nº120, com 
o correspondente método de conformidade adotado por nossa empresa, ou um requisito que 
não seja aplicado.  
  
5.9. Gestão da Mudança 
 
 Os nossos processos formais de gerenciamento da mudança incluem uma possível troca do 
MR, SU e/ou Clínica para realização do ETSP, visando assegurar uma transição segura e planejada, 
assim como a contínua execução dos procedimentos estabelecidos neste PPSP.  
 
            A transição da troca do nossos profissionais nomeados ou até mesmo da Clínica para 
realização do ETSP, acontecerá caso a empresa visualize a necessidade imediata, de outras formas 
de mitigação dos novos riscos apresentados anteriormente por reportes de nossos funcionários ou do 
corpo diretivo da empresa.   
 
 O RD da empresa se compromete a comunicar a troca imediata e formalmente à 
ANAC/GFHM, bem como acompanhar o ingresso dos novos profissionais. 
 
5.10. Obrigatoriedades 
 
a) Nossa empresa compõe com uma média entre 1 a 10 (um à dez) funcionários ARSO, com as 
atividades alencadas de: PILOTO DE AERONAVES; 
 
b) Caso a empresa tenha a necessidade de contratar algum funcionário de um empresa terceirizada 
para a realização de uma atividade ARSO, o mesmo, irá cumprir os procedimentos adotados neste 
PPSP para o início de um funcionário em uma atividade ARSO, ou seja, todos os funcionários 
ARSO, mesmo que prestadores de serviço por uma empresa terceirizada, será necessário a 
realização dos exames de ETSP previsto neste manual; 
 
c) Sob situações emergenciais a empresa no caso de contratação de um funcionário ARSO, por um 
período superior a 1 (mês), será realizado um contrato de prestação de serviço. O contrato ficará 
sobre registro na parte administrativa da empresa por um período de até 5 (cinco) anos.  
É caracterizado como situação emergencial, após a avaliação de um risco sob alguma atividade 
realizada pela empresa, que necessita de um especialista técnico com atribuições necessárias para 
mitigar o risco a atividade corelacionada; 
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6. Fase Educativa 
PPSP – ULTRAER Aeroagrícola 
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6.1. Descrição da Fase Educativa 
 
 Esta fase em nosso PPSP, tem como finalidade elaborar e executar um programa de 
educação de prevenção quanto ao uso indevido de substâncias psicoativas, fornecendo a todos 
empregados ARSO as informações sobre o uso desta dependência, além de preparar nosso 
supervisor PPSP com treinamento específico para sua atribuição. 
 
 O treinamento será disponível através e nossa biblioteca virtual e ficará disponível por 
até 5 anos, passando pelas reciclagens necessárias após este período. Após a reciclagens no 
sistema o treinamento ficará disponível novamente para acesso e revalidação do treinamento 
para todos os funcionários ARSO da empresa. 
 
 O treinamento disponível através de nossa biblioteca virtual, tem o acompanhamento e 
segue as orientações da ANAC publicamente divulgadas.   
 
 Todos os funcionários ARSO da empresa realizaram o treinamento educativo on-line, 
antes de desempenhar suas atividades.  
 
 Dentro de nossa biblioteca virtual, mantemos a distribuição e a exibição de materiais 
informativos de prevenção, quanto a utilização de substâncias psicoativas, de forma mensal. 
Tornando este material um boletim de conscientização, aplicáveis a todos os funcionários da 
empresa. 
 
 O acesso a nossa biblioteca virtual poderá ser realizado, conforme publicado 
anteriormente no item 5.2 deste manual. 
 
6.2. Conteúdo Programático 
 
 O conteúdo do material educacional aplicado pela nossa empresa, contém: 
 
a) informação de que os ETSP são exigidos pelo RBAC nº 120; 
b) as categorias de ARSO abrangidas pelo programa; 
c) as circustâncias em que um ETSP é requerido; 
d) procedimentos dos ETSP; 
e) informações relativas ao rol de substâncias psicoativas a serem testadas; 
f) informações relativas às substâncias, incluindo medicamentos acompanhados ou não de 
prescrição médica, de uso restrito para empregados ARSO; 
g) política relativa ao uso de substância psicoativa no ambiente de trabalho; 
h) indicação do nome de pessoas designadas para tirar dúvidas sobre o programa; 
i) explicação do que constitui uma recusa em submeter-se ao ETSP e suas consequências; 
j) informações sobre o resultado positivo e suas consequências; 
k) informações sobre o programa de resposta a evento impeditivo; e 
l) informações gerais sobre os: 
 ll) efeitos do uso indevido de substâncias psicoativas na saúde, no trabalho e na vida 
pessoal do indivíduo; 
 lll) sinais e sintomas do uso indevido de substâncias psicoativas; e 
 llll) métodos de tratamento disponíveis na comunidade para resolução de problemas 
associados ao uso indevido de substâncias psicoativas; 
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Nota: Além do conteúdo do material educacional acima, para o treinamento do supervisor de 
PPSP, deverá conter, adicionalmente: 
 
a) sinais e sintomas para realizar observações específicas, atuais e articuladas com base em 
indicadores físicos, comportamentais e de desempenho. 
  
6.3. Instruções do Treinamento 
 
 O treinamento será ministrada de forma eletrônica em nossa biblioteca virtual, o 
conteúdo programático estará disponível para a realização por todos os funcionários ARSO.  
 
 O treinamento virtual completo está previsto com uma carga horária de 2 (duas) horas 
para todos os funcionários ARSO e para o supervisor nomeado por nossa empresa, com carga 
horária de 4 (quatro) horas.  
 
 As reciclagens para todos os funcionários e o supervisor, será necessária após 5 (cinco) 
anos, conforme preconiza o RBAC nº120, quando realizarmos a reciclagem do treinamento.  
 
 Ao término do treinamento virtual, será disponibilizado um teste para que seja avaliado 
o dissernimento e interação dos funcionários com o treinamento aplicado. A nota de 
aprovação será de no mínimo 70% (setenta por cento).  
 
 Caso o funcionário não atenda o valor previsto de aprovação, terá uma nova chance de 
realizar a avaliação mas precisará realizar o treinamento integral novamente.  
 
 Para o treinamento do supervisor também será composto de uma avaliação e os 
critérios adotados serão o mesmo.  
 
Nota: As fases do treinamento educativo disponibilizado em nossa biblioteca virtual para 
todos os funcionários poderá ser visualizados o início de cada tópico, no anexo K, deste 
manual. 
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7. Fase de Realização de Exames Toxicológicos 
PPSP – ULTRAER Aeroagrícola 
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7.1. Descrição da Fase de Realização de Exames Toxicológicos 
 
 Esta fase estabelece os critérios que nossa empresa adota para submeter aos ETSP em 
nossos funcionários ARSO. 
 
 O ETSP deverá ser utilizado para avaliar o cumprimento do regulamento, vedando a 
qualquer empregado ARSO o uso de substâncias psicoativas durante o exercício de suas 
atividades; o exercício de suas atividades enquanto estiver sob o efeito de qualquer substância 
psicoativa; e ainda, o exercício de suas atividades caso tenha sido envolvido em um evento 
impeditivo e não tenha obtido um resultado negativo em um ETSP de retorno ao serviço.  
 
 Em ambos ETSP mencionados abaixo, só poderá ser dado continuidade nas atividades 
ARSO o funcionário receba um resultado negativo (podendo executar as tarefas), ao ter 
completado o treinamento previsto na fase educativa com aproveitamento satisfatório, e estar 
ciente que fará o ETSP em caso de pós acidente, suspeita justificada, retorno ao serviço após 
evento impeditivo e de acompanhamento após retorno de evento impeditivo. 
  
  Sempre antes da realização de um ETSP, a empresa irá notificar o funcionário ARSO, 
sobre tal procedimento, disponibilizando para ele o preenchimento do termo de 
consentimento, conforme anexo G, disponível neste manual.   
 

Para esta fase, de realização dos exames Toxicológicos, será nomeada um laboratório 
que atenda os requisitos exigidos pelo RBAC nº120, conforme disponibilizado no anexo I, 
deste manual. 
 
 Como laboratório para realização dos exames em nossa empresa firmamos: 
 
LAB:   Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos LTDA 
Endereço:  Praça Dom José Gaspar, 134 - 34 
  São Paulo/SP 
 
CNPJ:  08.075.074/0001-07 
   
E_mail:  email@psychemedics.com.br 
 
Telefone:  (11) 3129 8843 
 
 Os requisitos exigidos e cumpridos pelo laboratório especializado são eles: 
 
a) a entidade utiliza de equipamentos para a realização de um ETSP, certificados e aprovados 
pelo INMETRO; 
b) o medidor de alcoolemia - etilômetro, tem seu modelo aprovado pelo INMETRO, 
atendendo a legislação metrológica em vigor,  bem como é aprovado na verificação 
metrológica inicial e na verificação periódica anual, realizada pelo INMETRO e RBMLQ; 
c) autorização de funcionamento pelo ANVISA alem do credenciamento da clínica pelo 
INMETRO. 
  
 O laboratório disponibiliza alguns postos para coleta em todo o pais, podendo ser 
conferido a lista atualizada, no site: www.exametoxicologico.com.br 
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 Caso o funcionário se recuse a fazer o ETSP, deverá preencher o termo de recusa, 
disponibilidado no anexo H, deste manual. 
 
7.2. ETSP Pós-Acidente 
 
 A empresa esclarece seu comprometimento em realizar um ETSP pós-acidente, de 
acordo com o previsto no regulamento, conforme apresentado abaixo neste item.  
 

Todo o funcionário ARSO que se envolver em um acidente, incidente ou ocorrência de 
solo será encaminhado para realizar um ETSP, se houver condições adequadas, os 
funcionários ARSO envolvidos, a não ser que possa ser claramente determinado, para cada 
funcionário ARSO, que sua performance não contribuiu para o acidente; 
 
 Nenhum funcionário ARSO requerido a realizar um ETSP poderá consumir substância 
psicoativa até que o ETSP pós-acidente seja conduzido, considerando que hajam condições 
adequadas; 
 
 Em nenhum momento será utilizado os recursos deste programa de PPSP, quando o 
assunto é salvar vidas ou impedir a atenção médica necessária para algum funcionário 
envolvido em um acidente, incidente ou ocorrência de solo. 
  
 As condições adequadas para realizar um ETSP pós-acidente, são tais que existem 
condições razoáveis para a realização do ETSP pós-acidente, incluindo a não introdução de 
empecilhos ou atrasos a um atendimento médico necessário; e não tenham decorrido 8 (oito) 
horas do acidente, para exame de concentração de álcool; e 32 (trinta e duas) horas do 
acidente, para outras substâncias psicoativas. 
 
 Utilizamos o ETSP pós acidente com o intuito de detectar a presença da substância de 
álcool neste ETSP específico. 
 
Nota: Para as empresas de manutenção, regidas pelo RBAC 145 será realizado um ETSP nos 
funcionários ARSO que tenham trabalhado em um determinado produto aeronáutico, que 
durante qualquer investigação de um acidente, incidente e/ou ocorrência de solo houver 
indícios de que a falha daquele produto possa ter contribuído para o acidente, incidente e/ou 
ocorrência de solo. Para este caso será utilizado o critério de detectar todas as substâncias 
previstas, como: álcool, opiáceos, canabinóides, cocaína, e ainda anfetaminas, 
metanfetaminas e seus derivados. 
 
7.3. ETSP Suspeita Justificada 
 
 Será conduzido o funcionário que suspeitar, de acordo com as análises do supervisor 
os requisitos citados abaixo: 
 
a) se houver suspeita justificada de que ele está sob influência de substância psicoativa; 
b) a decisão de examinar um funcionário deve se basear em suspeita justificada, realizada por 
um Supervisor Treinado para encaminhamento a ETSP; 
c) o supervisor que determina a existência de suspeita justificada não deve realizar o ETSP no 
funcionário. 
 
 Para a realização do ETSP de suspeita justificada, de acordo com a análise do 
supervisor, estabelecemos um checklist, que estará disponível para o SU em nossa biblioteca 
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virtual, o qual deverá ser preenchido pelo SU motivado por uma suspeita justificada para a 
realização do ETSP. O modelo do checklist utilizado por nossa empresa, poderá ser 
visualizado no anexo M, deste manual. 
 
 Quando decidido a realização do exame pelo supervisor da empresa, sob suspeita 
justificada de que o funcionário esteja sob a influência de alguma substância psicoativa, o 
mesmo será notificado, e esta decisão será feita por escrita por nosso supervisor. Nesta 
observação o supervisor mencionará o comportamente e/ou conduta do funcionário, além dos 
indicadores de desempenho e sinais físicos que apontam a possibilidade de consumo de 
substância psicoativa.  
 
 O supervisor é o responsável por encaminhar o empregado para um ETSP, de acordo 
com as observações citadas no parágrafo acima, em hipótese alguma o supervisor realizará 
algum tipo de exame no funcionário, mesmo que seja apenas um exame para análise de 
alcoolemia. 
 
Nota: na ausência de um ETSP, a empresa é proibida de tomar medidade no âmbito previto 
em nosso PPSP, com base exclusivamente em indicadores físicos, comportamentais e de 
desempenho. 
 
 Utilizamos o ETSP de suspeita justificada com o intuito de detectar a presença da 
substância de álcool neste ETSP específico. 
 
7.4. ETSP Retorno de Serviço 
 
 Antes de retornar para suas funções ARSO, um funcionário que teve um evento 
impeditivo anteriormente constatado, será conduzido para a realização de um ETSP antes de 
retornar ao serviço e necessita obter um resultado negativo para que seja concluído seu 
retorno. 
 
 O ETSP não irá ocorrer até que o ESP da entidade escolhida pela empresa tenha 
determinada que o funcionário cumpriu as recomendações feitas a ele.  
 
7.5. ETSP de Acompanhamento 
 
 Será encaminhado para realizar ETSP todos os funcionários que retornarem as suas 
atividades após um evento impeditivo, por no mínimo 6 (seis) vezes durante o período dos 
próximos 12 (doze) meses seguintes ao retorno ao serviço deste funcionário. 
 
 Os ETSP de acompanhamento não irá exceder de 5 (cinco) anos a contar da data de 
retorno ao serviço deste funcionário. O ESP é o único profissional capacitado para autorizar o 
cancelamento do ETSP de acompanhamento se julgar que não é mais necessário. Salvo a 
quantidade mínima de 6 (seis) vezes pelo período de 12 (doze) meses, solicitado de acordo 
com o cumprimento do RBAC nº120.  
 
 O ETSP de acompanhamento não irá ter datas precisas ou ter frequência periódica de 
forma a se tornar previsível, não irá ter conhecimento do funcionário. 
 
 Utilizamos o ETSP de acompanhamento com o intuito de detectar todas as substâncias 
previstas, como: álcool, opiáceos, canabinóides, cocaína, e ainda anfetaminas, metanfetaminas 
e seus derivados. 
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7.6. Procedimentos de Realização dos Exames 
 
 Todos as etapas de um ETSP será realizados em um laboratório em conformidade com 
o item 7.1. deste manual. 
 
7.6.1. Procedimentos de Coleta 
 
 O procedimento de coleta garante o máximo de privacidade ao funcionário testado. 
Quando selecionados mais de dois funcionários para a realização de um ETSP ao mesmo 
tempo, será enviado um por vez para o laboratório para que cada um passe pelo processo de 
coleta de forma individual, garantido assim maior atenção e credibilidade nos resultados das 
amostras, evitando adulteração. 
 
 Todos os funcionários deverá levar um documento pessoal com foto, que será 
apresentado durante o início de um ETSP, para um funcionário do laboratório. 
 
 Os funcionários do laboratório que realizam os exames, são formados e treinados para 
realizar tal procedimento, a maioria deles sendo: técnico de enfermagem, auxiliar técnico 
laboratorial ou auxiliar de laboratório de análises clínicas.  
 
 No local da coleta o laboratório registra informações tais como: 
a) Nome do doador da amostra; 
b) assinatura do doador; 
c) nome do coletor; 
d) assinatura do coletor; 
e) data e hora da coleta; 
f) código de identificação da amostra; 
g) outras informações. 
 
 Após realizado a coleta a mesma seguirá em amostras para o laboratório.  
 
 Durante o processo de coleta o laboratório utilizada o formulário de cadeia de custódia 
com a finalidade de garantir a integridade das amostras. O modelo do formulário utilizado 
pelo laboratório escolhido por nossa empresa esta publicado neste manual, conforme anexo N. 
 
7.6.1.1. Coleta de Ar Expirado para Exame de Alcoolemia 
 
 O procedimento de coleta pelo ar expirado é utilizado o etilômetro (medidor de 
alcoolemia), é usado um bocal descartável para sopro. Se o resultado for positivo, será feito 
outro exame para confirmar o resultado após 30 (trinta) minutos da primeira coleta. O 
funcionário não deve se ausentar do local da coleta durante o intervalo entre os exames.  
  
 Qualquer variação que ocorrer, somente é considerado o resultado do 2º exame 
realizado. O exame feito com o etilômetro não será analisado pelo MR, salvo, seja alegada 
condição médica para o não fornecimento da amostra.  
 
 A coleta através da utilização do etilômetro, segue todos os critérios de aprovação 
citados no RBAC nº120, como aprovação no INMETRO. Todos os critérios e certificação do 
laboratório designado podem ser checados no site do laboratório e solicitados por e-mail para 
veracidade das informações.  
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 Disponibilizamos um acesso para o site do laboratório designado para o envio dos 
funcionários ARSO para a realização de um ETSP, através de nossa biblioteca virtual. 
 
7.6.1.2. Coleta de Urina 
 
 É utilizada a coleta de urina para detectar outras substâncias psicoativas além do 
álcool. A coleta da urina é realizada no mesmo laboratório escolhido pela empresa. 
 
7.6.2. Sobre a Recusa 
 
 O dever do funcionário tomar nota da não obrigatoriedade de fornecer uma amostra 
biológica para cumprir o ETSP. Ao mesmo tempo, se recusar a fornecê-la acarretará em 
afastamento imediato da função de ARSO, por um período indeterminado, e a empresa irá 
seguir as orientações administrativas citadas no item 9.4., deste manual. 
 
 O funcionário poderá se recusar a qualquer momento em realizar qualquer ETSP. Não 
podendo ser punido pela empresa pelo motivo da recusa. Quando recusar em realizar o exame 
ETSP, deverá preencher o termo de recusa.  
 
 É direito do funcionário interromper o processo de coleta a qualquer momento, porém 
esta interrupição ocasionará uma recusa.  
 
 Se houver uma recusa ela deverá ser documentada e assinada. Se a recusa for 
ostensiva, será comunicada diretamente pelo RD da empresa. Se for alegada uma condição 
médica para eventual recusa, o caso será analisado pelo MR da empresa.  
 
 Se um funcionário não comparecer para a doação de amostra em determinado intervalo 
de tempo após ter recebido a comunicação de sua indicação, será considerado uma recusa.  
 
7.6.3. Análise Laboratorial 
 
 Após realizado o exame se o resultado da primeira amostra for positivo, a segunda, que 
será usado como contraprova, será armazenado por um período de 1 (um) ano. 
 
 Os métodos de análises dos ETSP realizados pelo laboratório segue o cabelo como a 
matriz biológica para análises toxicológicas, por ser uma amostra alternativa importantíssima 
complementando às matrizes de sangue e urina. 
  
 As únicas matrizes biológicas aceitáveis para a realização de um ETSP, são: amostra 
de ar expirado (álcool) e urina (demais substâncias). 
 
 O nível de corte adotado pelo laboratório compreende de um segmento 2 (dois) a 4 
(quatro) cm para ser possível identificar um período de 6 (seis) a 12 (doze) meses por um 
resutado mais confiável.  
 
 Na falta de cabelo pelo funcionário, o laboratório realiza o exame com amostras de 
pelos de qualquer parte do corpo como: braço, pernas, axilas e/ou peito utilizando um nível de 
coleta de pelos que deveram ser cortados rente a pele, caso os pelos sejam muito curtos 
(<1cm) triplicar a quantidade, o mesmo poderá ser raspado, com o auxílio de bisturi ou lâmina 
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de barbear descartável.  Neste caso a janela de detcção são 180 dias, o que importa é a 
quantidade do material colhido e não do tamanho.  
 
 Os resultados do laboratório serão encaminhados ao MR da empresa.  
 
7.7. Resultados de um ETSP 
 
 São considerados resultados para um ETSP: 
a) resultado negativo:  Resultado para um ETSP de qualquer tipo que não acuse concentração 
de substância psicoativa ou um resultado positivo não confirmado avaliado como negativo 
pelo médico revisor; 
b) resultado positivo: Resultado para um ETSP confirmado pelo médico revisor; 
c) resultado positivo não confirmado: Resultado de um ETSP de qualquer tipo que acuse a 
concentração de substância psicoativa e que não tenha sido avaliado pelo médico revisor. 
 
7.8. Substâncias Psicoativas Consideradas 
 
 As substâncias psicoativas testadas são: 
a) álcool; 
b) metabólitos de opiáceos; 
c) metabólitos de canabinóides; 
d) metabólitos de cocaína; e 
e) anfetaminas / metanfetaminas / metilenodioximetanfetamina / metilenodioxianfetamina 
 
Nota: Não são considerados neste programa tabaco ou cafeína para efeitos de controle e 
realização de um ETSP. 
 
 Os medicamentes acompanhados de prescrição médica de uso dos funcionários ARSO, 
deverá ser apresentados ao MR da empresa, de forma que o mesmo, possa analisar qual é a 
aplicação destes medicamentos e se a sua utilização rotineira pode ser prejudicial no exercício 
de uma atividade ARSO. 
 
7.9. Retenção de Documentos pela Empresa e pelo Médico Revisor 
 
 A empresa manterá os registros médicos, e dos resultados dos ETSP, bem como todas 
as notificações relacionadas aos funcionários na seleção de realização de um ETSP, os termos 
de consentimento e recusa, arquivados na sede administrativa da empresa, na pasta de cada 
funcionário respectivo, por um período de 5 (cinco) anos.  
 
 Os registros dos resultados de um ETSP avaliados pelo MR será mantidos por 5 
(cinco) anos em papel, e anexado na pasta do funcionário.   
  
 Caso ocorra a gestão de mudança do MR, será assegurado que o antigo MR, irá 
entregar todos os registros mantidos sob sua posse para o novo MR. 
 
7.10. Confidencialidade de Documentos 
 
 A empresa nem mesmo o MR irá divulgar ou permitir o acesso das informações dos 
funcionários ARSO que estão registradas na pasta de cadastro de cada funcionário. Garantindo 
assim a todos a confidencialidade nas informações coletas por parte da empresa.  
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 O funcionário poderá solicitar uma cópia de qualquer registro pertinentes ao ETSP ao 
qual foi submetido realizar, desde que apresente uma solicitação por escrito para a empresa. 
 
 Os resultados dos ETSP de cada funcionário está sempre a disposição para ser checado 
pelo próprio funcionário quando solicitado, reservando cada resultado dentro da pasta de 
cadastro de cada funcionário, na sede administrativa da empresa. 
 
7.11. Empregados Fora do Território Nacional 
 
 O item referente a empregados fora do território Nacional não se aplica a nossa 
empresa, por contratarmos e mantermos apenas funcionários ARSO dentro de nosso território 
Nacional. 
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8. Fase do Evento Impeditivo (Acompanhamento Eduacional e Psicológico) 
PPSP – ULTRAER Aeroagrícola 
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8.1. Descrição de um Evento Impeditivo 
 
 O Evento impeditivo é quando o funcionário ARSO, realiza um ETSP e recebe um 
resultado positivo, antes de permitir seu retorno a suas atividades, será necessário que seja 
feito um tratamento com o acompanhamento de um profissional em transtornos decorrentes ao 
uso de substâncias psicoativas. Para este acompanhamento usamos a avaliação abrangente de 
um ESP. 
 
 Caso o funcionário tenha um evento impeditivo, o prazo de afastamento de suas 
atividade, não é estabelecido, o que será de acordo com sua recuperação. Apenas quando o 
funcionário estiver totalmente recuperado que será permitido seu retorno.  
 
 O funcionário necessita realizar um novo ETSP, para validar a não existência mais das 
substâncias psicoativas, caso o resultado seja ainda positivo, o funcionário não poderá retornar 
a suas atividades ARSO. 
 
 A empresa preserva a garantia do seu posto de trabalho em suas atividades ARSO, 
desde que o tratamento seja realizado de forma positiva, buscando os melhores resultados para 
o funcionário com sua total recuperação.  
 
8.2. Método de Cumprimento da Resposta ao Evento Impeditivo  
 
 É assegurado pela empresa o cumprimento do tratamento, para todos os funcionários 
que forem afastados através de um resultado positivo e confirmado de um ETSP.  
 
 Dentro do programa de recuperação, é previsto a avaliação abrangente por um ESP, e 
suas seguintes recomendações e ações:  
a) orientação sobre normas e requisitos de segurança da aviação; 
b) aconselhamento terapêutico profissional; e 
c) psicoterapia; 
d) farmacoterapia; 
e) programa de tratamento em regime ambulatorial; 
f) programa de tratamento em regime de internação. 
 
 O método que adotamos para acompanhar o cumprimento, estabelece sempre o 
acompanhamento do MR e/ou RD para saber o andamento de a evolução de cada funcionário.  
 
 O ESP é o profissional responsável por acompanhar o funcionário durante o programa 
de reposta a um evento impeditivo.  
 
 Após os exames finais confirmados, necessitando iniciar o tratamento, o funcionário 
receberá uma notificação por escrito, que a empresa irá acompanhar e auxiliar o funcionário 
em sua total recuperação para retornar a suas atividades. No máximo 2 (dois) dias após a sua 
notificação, a empresa irá deslocar o funcionário para o início do tratamento. 
 
 Será permitido o acompanhamento de um familiar do funcionário ao início do 
tratamento, ficando a critério da clínica a liberação deste familiar em seus retornos, ou não. A 
empresa, sempre manterá informado os familiares do funcionário, sobre a evolução de seu 
tratamento e a previsão de retorno a suas atividades. 
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 Designamos uma clínica para tratamento intensivo com os melhores profissionais para 
atender nossos funcionários. Para acompanhar a clínica de tratamento bem como os 
profissionais, que trabalham para atender as necessidades previstas no RBAC nº120, pode ser 
consultados em nossa biblioteca virtual.  
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9. Proibições e Recusa de ETSP 
PPSP – ULTRAER Aeroagrícola 
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9.1. Proibições 
 
 É obrigatório a realização de um PPSP para todas as empresas SAE. Sendo assim, 
nossa empresa estabelece algumas proibições que incluem na composição de nosso programa.  
  
 É vedado a qualquer empregado ARSO: 
 
 a) o uso indevido de substâncias psicoativas durante o exercício de suas atividades; 
 b) o exercício de suas atividades enquanto estiver sob o efeito de qualquer substância 
psicoativa; e  
 c) o exercício de suas atividades caso tenha sido envolvido em um evento impeditivo 
(provado o uso) e não tenha obtido um resultado negativo em um ETSP de retorno ao serviço 
após ter sido considerado apto pelo Subprograma de Resposta a Evento Impeditivo de nossa 
empresa. 
 
 É de responsabilidade da empresa afastar de suas atividades qualquer empregado 
ARSO que contrarie as proibições acima citadas.  
 
 A empresa fica proibida de realizar qualquer ETSP de um funcionário sem ter 
recolhido o termo de consentimento e assinado pelo mesmo.  
 
9.2. Recusa em submeter-se ao ETSP: 
 
 Funcionários certificados por regulamentos específicos no nosso caso pela aviação 
civil detentor de certificado expedido e regulado pelo RBHA 61 (pilotos), será submetido as 
limitações técnicas citadas no RBAC nº120, que inclui: 
 
 a) o indeferimento de solicitação de processo de emissão de licença ou habilitação 
técnica no período de 1 (um) ano; e 
 b) a suspensão de qualquer licença ou habilitação técnica prevista pelo RBHA 61 ou 
RBAC que venha a substituí-lo. 
 
9.3. Notificação de Recusa 
 
 A empresa irá armazenar na sede administrativa as notificações de recusa, quando 
preenchidos pelos funcionários que se negaram de realizar os exames, se aplicável, por um 
período de até 5 (cinco) anos.  
 
9.4. Orientações Administrativas 
  
 A empresa adota as seguintes medidas administrativas com relação ao PPSP: 
 
a) Caso seja recusado por parte do funcionário a realização de algum ETSP, o mesmo deverá 
preencher o termo de recusa, caso não preencha o termo de recusa, receberá uma advertência 
por escrito, pelo não cumprimento nos procedimentos de rotina operacional da empresa; 
 
b) Caso preencha o termo de recusa, o funcionário será afastado de suas atividades por um 
período de 7 (sete) dias, e após este período será realizado uma nova tentativa de solicitação 
de realização do ETSP.  
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c) Caso seja realizado um ETSP, e o funcionário receber um resultado positivo, será afastado 
imediatamente de sua função e receberá os auxílios e tratamentos necessários conforme 
preconiza este PPSP; 
 
d) Após a liberação da clínica e o retorno deste funcionário, será realizado um 
acompanhamento para que desempenhe de forma saudável sua recuperação em seu ambiente 
de trabalho, caso ocorra novamente durante a realização de algum ETSP, o resultado positivo, 
do mesmo funcionário do subitem C, será afastado novamente e reiniciados os tratamentos 
necessários; 
 
e) Após o segundo tratamento e acompanhamento de acordo com os subitens C, D; se ocorrer 
novamente o resultado positivo em algum exame de ETSP, será feito o tratamento a este 
funcionário, porém em seu retorno o mesmo será reacolocado em uma outra função dentro da 
empresa, que não seja desenvolvendo alguma atividade ARSO; 
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10. Anexos 
PPSP – ULTRAER Aeroagrícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPSP - Programa de Prevenção Susbstâncias Psicoativas 
ULTRAER Aeroagrícola LTDA 

Modificado por: Marcelo Porto (RD) em Maio 2017 - Aprovado por: Carlos Eduardo (SU) - Efetivado em: Maio 2017 

 	 Página33	 	
	 	

 
10.1. Instruções aos Anexos 
 
 Todos os anexos, descritos neste manual, estão em nossa biblioteca virtual, que pode 
ser acessada, conforme instruções do item 5.2.  
 
 Os anexos expostos na biblioteca virtual, estão atualizados, com as respectivas 
assinaturas recolhidas. O que poderá ser acessado de forma remota, as informações mais 
atualizadas possíveis por qualquer funcionário da empresa, quanto para a ANAC.  
 
 A disponibilização destes anexos neste manual, implica apenas para o conhecimento 
de todos no modelo dos termos criados pela nossa empresa. Consideramos que uma vez que 
este documento esteja disponível para consulta pela internet é possível uma maior 
acompanhamento da manutenção e validade dos termos, quanto ao critério de uma possível 
troca se a empresa julgar necessário.  
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10.2. ANEXO A - Termo de Nomeação do Médico Revisor (MR) 

 
(Imagem 01 - Nomeação do Médico Revisor - Adaptada em Março/2018) 
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10.3. ANEXO B - Termo de Nomeação do Responsável Designado (RD) 

 
(Imagem 02 - Nomeação do Representante Designado - Adaptada em Março/2018) 
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10.4. ANEXO C - Termo de Nomeação do Supervisor (SU) 

 
(Imagem 03 - Nomeação do Supervisor - Adaptada em Março/2018) 
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10.5. ANEXO D - Termo de Notificação 

 
(Imagem 04 - Notificação ETSP - Adaptada em Março/2018) 
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10.6. ANEXO E - Termo de Observação do Supervisor 

(Imagem 05 - Observação do Supervisor - Adaptada em Março/2018) 
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10.7. ANEXO F - Termo de Designação ESP 

 
(Imagem 07 - Termo de Designação ESP - Adaptada em Março/2018) 
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10.8. ANEXO G - Termo de Consentimento 

 
(Imagem 08 - Termo de Consentimento - Adaptada em Março/2018) 
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10.9. ANEXO H - Termo de Recuso 

 
(Imagem 09 - Termo de Recuso - Adaptada em Março/2018) 
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10.10. ANEXO I - Termo de Designação do Laboratório 

 
(Imagem 10 - Designação do Laboratório - Adaptada em Março/2018) 
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10.11. ANEXO J - Modelo de Pesquisa  
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(Imagem 11 - Modelo de Pesquisa - Adaptada em Maio/2017) 
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10.12. ANEXO K - Fase inicial de cada Tópico do Treinamento Educativo (Biblioteca 
Virtual)  

 
(Imagem 12 - Tópico 1 - Treinamento Educativo - Adaptada em Maio/2017) 
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10.13. ANEXO L -  Modelo da Página de Acesso a Biblioteca Virtual da Empresa 
 

 
(Imagem 13 - Biblioteca Virtual - Treinamento Educativo - Adaptada em Maio/2017) 
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10.14. ANEXO M -  Modelo do Checklist do Supervisor 

 
(Imagem 14 – Modelo do Checklist do Supervisor - Adaptada em Março/2018) 
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10.15. ANEXO N -  Modelo do Formulário de Cadeia de Custódia 
 

 
(Imagem 15 – Modelo do Formulário de Cadeia de Custódia utilizado pelo laboratório 

indicado por nossa empresa - Adaptada em Março/2018) 


