
APROVADA NORMA ISO 45001: SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - 
REQUISITOS. 

 
A Organização Internacional de Normalização (ISO) anunciou que o Projeto da Norma ISO 45001: 
Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho - Requisitos foi aprovado pelos Membros 
dois países ISO / PC 283, que participaram no seu desenvolvimento. A ISO 45001 é uma norma 
internacional destinada a ajudar as organizações a melhorar o seu desempenho em Segurança e Saúde 
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 à segurança, 
saúde e bem-estar dos trabalhadores. 
 
A ISO 45001 será uma norma técnica a ser utilizada para a Certificação. Prevê-se que a ISO 45001 irá 
substituir a OHSAS 18001: 2007. 
 
EXPLICANDO. 
Um acordo entre a OIT e ISO permitiu que somassem forças para sua elaboração. A ISO convocou seus 
institutos normalizadores membros (por exemplo, IRAM de Argentina, UNIT de Uruguai, INTECO de 
Costa Rica, AENOR da Espanha, AFNOR da França e outros), para integrar um grupo de trabalho com 
três especialistas de cada instituto, de maneira que se facilitaria também o acesso ao sistema tripartite.  
 
As reuniões de trabalho foram inúmeras, ocorridas em Londres, Casa Blanca e em outros locais, 
havendo sempre a presença dos representantes da OIT. Na primeira foi estabelecido que a norma fosse 
elaborada em 36 meses. 
 
Nelas se registraram acordos e alinhamentos de trabalho somando-se esses acordos com mais de 60 
países. 
 
EM OUTUBRO DE 2016 ela será editada e publicada. Será conhecida como ISO 45001 e, junto com os 
outros sistemas de gestão ISO (como por exemplo, 9000 e 14000), possibilitará que as empresas que 
implantarem constituirá um sistema de gestão integrado, pois permitirá em sua elaboração, a otimização 
de recursos com os outros sistemas de gestão.  
 
É vontade expressa de muitos que participaram da elaboração, que resulte num valiosa ferramenta para 
promover a melhoria e o cuidado com as condições de segurança e saúde no trabalho a nível mundial.  
 
Segue ANEXO em espanhol, para conhecimento, um resumo da ISO 45001 durante o processo de 
discussão e elaboração! 

   

FONTE: Do Amigo e Companheiro Julio Díaz Gerardi, Engenheiro e Consultor em Segurança e Higiene 
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IRAM e a CGT (Argentina). 
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