
ISO 45001 Saúde e  
Segurança Ocupacional  

Construindo um
ambiente de trabalho
seguro e saudável



O aumento do comércio global trouxe novos desafios de saúde 
e segurança, que impulsionaram a necessidade de uma norma 
de sistema de gestão internacional de SSO, para permitir a 
comparação e elevar os padrões de saúde e segurança no
ambiente de trabalho. Por esse motivo, a ISO desenvolveu  
uma norma internacional, aplicável a organizações de qualquer 
tamanho, setor ou localização.
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A OHSAS 18001 está mudando. . .

A ISO 45001 é a nova norma
internacional para gestão de Saúde e
Segurança Ocupacional (SSO) e
substituirá a norma OHSAS 18001.

A nova norma ISO 45001 foi publicada
em março de 2018. A OHSAS 18001
será retirada na publicação da
ISO 45001 e as organizações
atualmente certificadas na
OHSAS 18001 terão três anos para
migrar para a ISO 45001.

Lançada em 1999, a OHSAS 18001 foi
projetada para alinhar a gama de
normas nacionais de gestão de saúde
e segurança em uma única norma,
com a intenção de eliminar a confusão
e a fragmentação do mercado.

O objetivo geral da ISO 45001 é o
mesmo, mas como acontece com
todas as novas e revisadas normas
ISO, segue a terminologia e estrutura
comuns do Anexo SL, sendo esta
a principal diferença entre a
OHSAS 18001 e a ISO 45001.

A ISO 45001 trará a gestão de SSO
e a melhoria contínua para o núcleo
da organização. Esta nova norma é
uma oportunidade para as
organizações alinharem seu sistema
de gestão de SSO com a sua direção
estratégica, com maior foco em
melhorar o desempenho e os
processos de saúde e segurança.

Para quem é a ISO 45001?

A ISO 45001 é aplicável a qualquer
tipo de organização, seja ela grande
ou pequena, todos os setores e em
qualquer local.

O uso da nova estrutura do Anexo SL
significa que ele pode ser facilmente
integrado a outros sistemas de
gestão, como a ISO 9001 e a
ISO 14001, e também unificar outros
programas de bem-estar dos
funcionários.

Por que a ISO 45001?

Com a globalização, mais e mais
organizações estão começando a
negociar e se integrar internacionalmente,
resultando em organizações
que lidam com novos desafios de
saúde e segurança. Muitas
organizações tendem a usar normas
genéricas ou nacionais de saúde e
segurança e nenhuma promove a
conformidade global. Como
resultado, muitas partes interessadas
expressaram a necessidade de uma
norma internacional de sistema de
gestão de SSO, para permitir a
comparação em relação às políticas e
práticas de saúde e segurança em
diferentes áreas geográficas.

O Comitê de Projetos da ISO, o ISO PC
283, foi criado pela Organização
Internacional para a Normalização
(ISO) para desenvolver uma norma
internacional para gestão de SSO, a
ISO 45001.

Novos requisitos

A norma ISO 45001 exige que as
organizações olhem para além dos
seus próprios requisitos de saúde e
segurança e considerem quais são os
requisitos e riscos externos. As
organizações não devem considerar
apenas quais questões de saúde e
segurança têm impacto direto sobre
elas, mas também levar em conta o
impacto sobre a sociedade em geral.

Com a ISO 45001 usando o Anexo SL,
há um enfoque no Contexto de uma
Organização e no papel da alta
direção, garantindo a adesão da alta
direção e uma maior contribuição dos
funcionários. A ISO 45001 espera que
os aspectos de SSO sejam integrados
à estrutura de uma organização.

Atualmente, com a OHSAS 18001, as
responsabilidades de saúde e
segurança ficam com o Gerente de
Saúde e Segurança. Com a ISO 45001,
as responsabilidades de SSO agora

precisarão ser integradas nas
operações diárias do negócio de
forma mais ampla e não mais
responsabilidade exclusiva do
Gerente de Saúde e Segurança.

Quais são os benefícios da nova
norma?

A ISO 45001 fornece requisitos e
cláusulas claros e aprimorados, em
comparação com a OHSAS 18001, que
serviu de base para a norma. Um dos
principais objetivos da ISO 45001 é
integrar os funcionários e seus
representantes ao núcleo do sistema
de gestão de SSO.

A ISO 45001 permitirá que as
organizações melhorem a resiliência
antecipando, adaptando e
respondendo aos riscos de saúde e
segurança.

Outros benefícios incluem:

 • Integração facilitada com outras 
normas ISO, como a ISO 9001 
(Gestão da Qualidade) e a 
ISO 14001 (Gestão Ambiental);

 • O envolvimento da alta direção 
levará a um maior comprometimento 
e responsabilidade 
compartilhada de saúde e 
segurança em toda a organização;

 • Ao gerenciar riscos de maneira 
organizada, as empresas reduzirão 
riscos e perigos;

 • Com a introdução do “Contexto da 
Organização”, as organizações 
compreenderão os fatores internos 
e externos, fornecendo clareza 
sobre os objetivos e planos 
estratégicos;

 • O processo de gestão da 
terceirização, contratados e 
acordos de aquisição será mais 
explícito, levando à redução de 
riscos e maior eficiência
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Por que escolher o LRQA?

Estamos aqui para ajudar a gerenciar um 
mundo em rápida mudança, trabalhando 
com você para gerir e itigar os riscos 
que você enfrenta. Da conformidade à 
transformação da cadeia de suprimentos 
baseada em dados, é nosso trabalho 
ajudá-lo a moldar o futuro, em vez de 
deixar que ele o molde. Fazemos isso 
entregando: 

Visão estratégica 

Nosso know-how técnico, experiência 
no setor e abordagem inovadora e com 
visão de futuro irão ajudá-lo a enfrentar 
os desafios de hoje e a se tornar uma 
organização mais segura e sustentável 
amanhã.

Competência Técnica 

Nossa equipe é especialista no setor. Eles 
trazem consigo uma compreensão clara 
de seus desafios, padrões e requisitos 
específicos - em seguida, demonstram um 
conhecimento profundo de certificação, 
garantia de marca, segurança alimentar, 
segurança cibernética, e treinamento 
para ajudá-los a atingir o objetivo de sua 
empresa.

Atuação Global 

Operando em mais de 120 países, 
reconhecidos por mais de 30 organismos 
de acreditação em todo o mundo, 
e cobrindo quase todos os setores, 
podemos ajudá-lo a gerenciar riscos, 
impulsionar melhorias e construir 
credibilidade com stakeholders em todo 
o mundo. 

Parceria eficaz 

Cada empresa é única. É por isso que 
nossos especialistas trabalham com 
você para entender totalmente suas 
necessidades e objetivos, indicando como 
podemos apoiá-los da melhor forma. 

Nova perspectiva 

Nós lideramos o caminho na formação 
de nossa indústria e continuamos a 
aproveitar todas as oportunidades para 
colaborar com os clientes e ser pioneiros 
em novas idéias, serviços e inovação.

Sobre LRQA 

Ao reunir experiência 
incomparável em certificação, 
garantia de marca, segurança 
alimentar, cibersegurança e 
treinamento, nos tornamos um 
provedor líder global de garantia. 

Estamos orgulhosos de nossa 
herança, mas é quem somos hoje 
que realmente importa, porque 
é isso que molda a forma como 
faremos parceria com nossos 
clientes amanhã. Combinando 
fortes valores, décadas de 
experiência em gestão e mitigação 
de riscos e um grande foco no 
futuro, estamos aqui para apoiar 
nossos clientes enquanto eles 
constroem negócios mais seguros 
e sustentáveis.

De auditoria independente, 
certificação e treinamento; 
serviços de assessoria técnica; 
à tecnologia de garantia em 
tempo real; para a transformação 
da cadeia de suprimentos 
baseada em dados, nossas 
soluções inovadoras de ponta a 
ponta ajudam nossos clientes a 
gerenciar um cenário de risco em 
rápida mudança - certificando-se 
de que eles estão moldando seu 
próprio futuro, em vez de permitir 
que ele os molde.



YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

Sobre LRQA :  

Ao reunir experiência incomparável em certificação, garantia de 
marca, segurança alimentar, cibersegurança e treinamento, nos 
tornamos um provedor líder global de garantia. 

Estamos orgulhosos de nossa herança, mas é quem somos hoje 
que realmente importa, porque é isso que molda a forma como 
faremos parceria com nossos clientes amanhã. Combinando 
fortes valores, décadas de experiência em gestão e mitigação 
de riscos e um grande foco no futuro, estamos aqui para apoiar 
nossos clientes enquanto eles constroem negócios mais seguros e 
sustentáveis.

De auditoria independente, certificação e treinamento; serviços de 
assessoria técnica; à tecnologia de garantia em tempo real; para 
a transformação da cadeia de suprimentos baseada em dados, 
nossas soluções inovadoras de ponta a ponta ajudam nossos 
clientes a gerenciar um cenário de risco em rápida mudança - 
certificando-se de que eles estão moldando seu próprio futuro, 
em vez de permitir que ele os molde.

Entre em contato
LRQA Brasil
www.lrqa.com/br  
+55 11 3523 3940

Tomamos cuidado para garantir que todas as informações 
fornecidas sejam precisas e atualizadas. No entanto, o LRQA 
não se responsabiliza por imprecisões ou alterações nas 
informações.
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