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Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi identificar o conhecimento dos profissionais de
saúde sobre a Norma Regulamentadora (NR) 32, de Segurança e Saúde no Trabalho
em Estabelecimentos de Metodologia: Este estudo objetivou-se de uma pesquisa
qualitativa com abordagem descritiva.A pesquisa foi realizada com os enfermeiros da
região de Ipatinga, durante um treinamento sobre a Norma Regulamentadora 32.
Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário estruturado que
abordou o conhecimento dos entrevistados sobre a Norma Regulamentadora 32. Para
avaliar o conhecimento dos entrevistados sobre a NR 32 foi aplicado um questionário
antes e após o treinamento da Norma regulamentadora 32.  Resultados: Foram
entrevistados 32 profissionais de saúde, envolvendo assistente social, enfermeiros,
técnicos de segurança, técnicos de enfermagem, assistentes administrativos e
estagiários.Por ser uma pesquisa envolvendo apenas o conhecimento dos enfermeiros,
foi necessário retirar dentro da amostra, um grupo composto apenas por enfermeiros e
técnicos de enfermagem, totalizando uma amostra de 24 pessoas, com faixa etária de
22 a 45 anos, todos pertencentes à região de Ipatinga, trabalhadores de áreas
hospitalares e unidades básicas de saúde.Os daddos foram tabulados em graficos, onde
se pode comparar as respostas e o nivel de conhecimento dos profissionais
entrevistados. Conclusão: Analisando as questões apresentas durante a capacitação
sobre a NR 32 o estudo realizado, demonstrou que alguns profissionais apresentaram
deficiência em seu conhecimento, enquanto que muitos dos profissionais entrevistados
desconheciam totalmente a legislação. Ao término da capacitação observou-se grandes
mudanças no conhecimento dos profissionais de saúde.
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