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 ISO 45001: Sistemas de Gestão da Segurança e Saúdo no Trabalho 

ISO/PC 283 
A reunião inaugural do PC (Comitê de 
Projeto), para elaboração do projeto, foi 
realizada em Londres (UK) em outubro de 
2013, contudo a norma ISO 45001 está 
prevista para ser publicada em outubro de 
2016. A referida norma será alinhada com 
outras normas de sistema de gestão ISO, 
particularmente ISO 9001 e ISO 14001. 

A ISO 45001 incluirá diretrizes sobre o uso 
da norma. Em sua primeira reunião, o 
comitê de projetos reexaminou o escopo de 
aplicação da norma e propôs ampliá-la para 
abranger a elaboração de “diretrizes de uso” 
em complemento aos “requisitos” 
referentes aos Sistemas de Gestão de Saúde 
e Segurança Ocupacional. Assim, ao 
contrário da OHSAS 18001:2007 que conta 
somente com os requisitos, sendo 
necessário adquirir a OHSAS 18002 para 
obter as diretrizes, dessa vez, a ISO 45001 
oferecerá os dois 

. 

ESTRUTURA DA NORMA 
A estrutura da norma será: 1.Escopo; 
2.Referências  normativas; 3. Termos e 
definições; 4. Contexto da organização; 5. 
Liderança; 6. Planejamento; 7. Suporte; 8. 
Operação; 9. Avaliação de desempenho; 10. 
Melhorias. Assim, a primeira alteração 
significativa é o fato de agora haver dez 
seções em vez das quanto da OHSAS 18001. 

O objetivo da ISO 45001 estabelecido é 
“possibilitar a uma organização melhorar de 
forma pró-ativa seu desempenho em SSO na 
prevenção de acidentes e doenças”; 
enquanto que o objetivo da OHSAS 18001 é 
descrito como “possibilitar a uma 
organização controlar seus riscos e melhorar 
seu desempenho em SSO”. Os conceitos e 
requisitos conhecidos incluem a aplicação 
do modelo PDCA: estabelecer política e 
objetivos, realizar auditoria interna e rever a 
gestão. 

INTRODUÇÃO 
O segundo projeto da norma ISO 45001: 
Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde 
no Trabalho, foi aprovado, no dia 
11/06/2015, pelos membros que 
participaram no seu desenvolvimento. O 
projeto anterior da norma não conseguiu 
alcançar a necessária aprovação de 75% dos 
países que participam no ISO/PC 283, a 
comissão responsável pelo desenvolvimento 
do padrão normativo. 

A ISO 45001 é uma norma internacional 
destinada a ajudar as organizações a 
melhorar o seu desempenho em Segurança 
e Saúdo no Trabalho. De acordo com a 
organização internacional, o padrão foi 
projetado para ser integrado em sistemas de 
gestão existentes e irá complementar 
aspectos relacionados á segurança, saúde e 
bem-estar dos trabalhadores. Prevê-se que a 
ISO 45001 irá substituir a OHSAS 18001. 

 


