
Nossa experiência 

Nós fornecemos cursos práticos, 
liderados por instrutores treinados 
e qualificados. Muitos dos nossos 
cursos são aprovados por organismos 
profissionais relevantes e baseados 
em nossa experiência de auditorias 
de sistemas de gestão.

Nossos clientes em saúde e segurança 
confiam no LRQA para entregar 
soluções de treinamentos públicos e 
customizados consistentes e de alta 
qualidade.

Como parte de qualquer treinamento, 
você receberá materiais de suporte e 
atualizações regulares.

O LRQA está à frente do 
desenvolvimento de normas e 
envolvido em avaliação, certificação 
e treinamento em sistemas de gestão 
de saúde e segurança ocupacional há 
muitos anos.

Preparando e 
qualificando para 
a ISO 45001

ISO 45001 - Treinamentos em Saúde e Segurança Ocupacional  |  1

Treinamento em ISO 45001

O LRQA desenvolveu uma série de 
cursos da ISO 45001 para apoiar as 
organizações com a migração da 
OHSAS 18001 para ISO 45001.

Nossos cursos em ISO 45001 vão 
preparar e aprimorar a sua equipe 
e os auditores do seu sistema de 
gestão, fornecendo as habilidades 
necessárias para implementar e 
manter seu sistema para atender aos 
requisitos da nova norma.

Oferecemos cursos para a ISO 45001 
durante todo o ano, permitindo que 
você sempre encontre um curso em 
horários e locais convenientes.

Treinamento in company 
para a ISO 45001

Todos os nossos cursos públicos 
podem ser oferecidos em sua 
empresa, maximizando o seu 
orçamento para treinamento. Não 
importa quantos colaboradores você 
precise treinar, o custo permanecerá 
o mesmo.

Investimos fortemente no 
desenvolvimento de recursos para 
treinamento in company e em 
instrutores especializados do LRQA 
para oferecer soluções personalizadas 
de alto valor.

O curso in company do LRQA da ISO 
45001 garante que seu investimento 
em treinamento esteja focado nas 
necessidades reais do seu negócio, no 
propósito específico de sistemas de 
gestão e necessidades de aprendizado 
de seu pessoal.

ISO 45001 – Saúde e 
Segurança Ocupacional



ISO 45001 - Treinamentos em Saúde e Segurança Ocupacional  |  2

ISO 45001:2018 – Workshop 
de Atualização

Duração: 4 horas

Obtenha uma compreensão da 
extensão e natureza das mudanças 
introduzidas pela ISO 45001, que 
substituirá a OHSAS 18001:2007. 
Você aprenderá sobre o Anexo 
SL e sua influência na definição 
do futuro de todas as normas de 
sistemas de gestão.

Você vai aprender:

 • O que é o Anexo SL e sua 
influência no futuro de todas as 
normas de sistema de gestão;

 • O impacto do Anexo SL;

 • Os requisitos adicionais 
modificados definidos na norma 
ISO 45001 em relação à OHSAS 
18001:2007;

 • Qual o período disponível até 
que as mudanças se tornem 
obrigatórias.

Reserve a sua vaga

Preparando para a migração 
da OHSAS 18001 para a ISO 
45001:2018

Duração: 1 dia

Este curso apoiará as organizações 
na abordagem dos novos requisitos 
da norma, explicará os conceitos e 
requisitos definidos na ISO 45001 
e como eles diferem da OHSAS 
18001:2007. Ele também analisará o 
que pode precisar de revisão em seu 
atual sistema de gestão de Saúde e 
Segurança Ocupacional.

Você vai aprender:

 • Os conceitos e requisitos 
definidos na ISO 45001 e 
como eles diferem da OHSAS 
18001:2007;

 • O que deve ser revisado em seu 
sistema atual de gestão de saúde 
e segurança ocupacional e como 
pode ser abordado;

 • O significado de contexto 
organizacional e a adoção de 
uma abordagem de riscos e 
oportunidades no sistema de 
gestão de saúde e segurança 
ocupacional;

 • Pensamento baseado em 
processos e como demonstrar 
sua aplicação.

Reserve a sua vaga

ISO 45001:2018 para 
Auditores Internos

Duração: 1 dia

Acrescente à sua experiência de 
auditoria atual e aprenda como 
adaptar as habilidades de auditoria 
interna de saúde e segurança para 
a ISO 45001. Você aprenderá as 
principais mudanças introduzidas 
na ISO 45001 e os requisitos 
relacionados ao pensamento 
de processo, a importância do 
“Contexto da Organização” e como 
medir e monitorar o risco.

Você vai aprender:

 • Requisitos aprimorados em 
relação ao pensamento por 
processo e uso do modelo de 
processo para preparar uma 
auditoria interna;

 • Como auditar a implementação 
efetiva dos processos, levando 
em consideração os riscos e as 
oportunidades e os requisitos de 
monitoramento e medição

 • Requisitos para a liderança e e 
contexto da organização.

Reserve a sua vaga
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