A Omega Laboratórios Apresenta Dados Sobre Amostras de Cabelo para o
Programa Federal de Teste Anti-Drogas no Trabalho
MOGADORE, Ohio, 23 de julho, 2014/PRNewswire/ A Omega Laboratórios tem o prazer de anunciar que está auxiliando o
Conselho de Assessoria ao Teste Anti-Drogas dos E.U.A. (DTAB) com a avaliação de amostras em cabelo para uso no Programa
Federal de Teste Anti-Drogas no Trabalho. Recentes preocupações e dados surgiram desafiando a eficácia dos testes tradicionais
utilizando urina. Como resultado, o DTAB juntou autoridades de toda a indústria de testes de drogas de abuso, incluindo o
Diretor do Laboratório da Omega Dr. David Engelhart a fim de explorar completamente o teste de amostras em cabelo como um
complemento valioso e necessário para o Programa Federal de Teste Anti-Drogas no Trabalho.
Durante a reunião do DTAB em 15 de julho em Rockville, Maryland, os membros ouviram apresentações por autoridades
altamente conhecidas na indústria do teste anti-drogas, incluindo os diretores de laboratório dos três maiores laboratórios dos
Estados Unidos que realizam o teste anti-drogas no trabalho utilizando cabelo. O Dr. David Engelhart da Omega Laboratories
confirmou a reproducibilidade científica comprovada do teste em cabelo dizendo que “testes de proficiência mostraram
resultados consistentes no processo do teste em cabelo em múltiplos laboratórios no mundo todo.”
Comentários públicos nesta reunião refletiram os de outras reuniões do DTAB nos últimos anos, que eram fortemente a favor da
adição do cabelo como amostra de teste. Cinco anos em dados de duplo testes no setor de transporte rodoviário, que incluiu
mais de 200.000 candidatos à carteira de motorista de mais de 25 empresas diferentes, demonstram que utilizar somente o
teste de urina não é efetivo para testes pré-admissionais. Especialistas da indústria notaram a disponibilidade de qualificações
existentes para laboratórios de teste, incluindo a acreditação pelo Colégio Americano de Patologistas (CAP) e o padrão
internacionalmente aceito ISO/IEC 17025, assim como revisões e autorizações já fornecidas pela Administração de Alimentos e
Drogas (FDA), outra agência que faz parte da Saúde e Serviços Humanos (HHS). O fato de que os três principais laboratórios de
teste em cabelo no trabalho obtiveram níveis equivalentes de acreditação e participam em um robusto programa internacional
de teste de proficiência deve levar a uma rápida e simples aceitação.
Desde 1988, organizações que requerem a realização do Teste Anti-Drogas no Trabalho estiveram limitadas ao uso de amostras
de urina. Muitas empresas de transporte escolheram fazer além dos requisitos federais e adicionaram o teste em cabelo para
assegurar que estão excluindo empregados potencialmente perigosos. Isto vem com um custo, já que estas empresas ainda
devem pagar pelo teste de urina obrigatório. O teste em cabelo fornece uma janela de detecção de longa duração, é muito difícil
de ser adulterado e elimina os problemas de coleta associados à urina. Como resultado, o teste em cabelo consistentemente
identificou mais de três vezes os usuários de substâncias ilegais do que o teste de urina em testes pré-admissionais. Indústrias
de outros países, incluindo empresas aéreas e agências governamentais, já obtiveram um melhor sucesso com o teste em cabelo
e o teste laboratorial de fluído oral.
O DTAB é um comitê de conselho para a Administração de Saúde Mental e Abuso de Substâncias dos E.U.A. (SAMHSA), que
estabeleceu o conselho para “melhorar a qualidade dos sistemas dos testes anti-drogas.” A decisão de avaliar o teste em cabelo
vem somente dezoito meses após o DTAB revisar o teste laboratorial de fluído oral que também oferece diversas vantagens
sobre os métodos tradicionais.
“Nós sentimos que a aceitação dos testes em cabelo e testes laboratoriais de fluido oral pela SAMHSA será um fator chave em
manter a posição do programa de teste anti-drogas dos Estados Unidos como o verdadeiro “padrão ouro”” disse Bill Corl, CEO
da Omega Laboratories.
Sobre a Omega Laboratórios - A Omega Laboratórios é uma instalação de alta qualidade proporcionando testes anti-drogas em
cabelo e fluido oral para mais de 6.000 clientes em todo o mundo. A Omega atualmente possui a acreditação para Teste AntiDrogas Forense do CAP, possui o padrão ISO/IEC 17025 e tem obtido autorização da FDA para seus testes. A reputação da
Omega em realizar testes precisos, rápidos e de ótimo valor custo/benefício, juntamente com um serviço ao cliente excelente,
posicionou a Omega como líder na indústria de testes anti-drogas de amostras alternativas.
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