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Resumo: A saúde do trabalhador é um campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) brasileiro, entendida como componente das ações da 
vigilância epidemiológica e sanitária. Nesse sentido, a Norma 
Regulamentadora (NR) 32 foi criada pela legislação do ministério do trabalho e 
emprego, estabelecendo medidas para proteção da segurança e saúde do 
trabalhador. A norma é considerada importante no cenário brasileiro, uma vez 
que então não existia uma legislação federal específica direcionada aos 
trabalhadores e, principalmente, para o setor da saúde. Nesse sentido, denota-
se a importância do conhecimento dessa norma para toda a classe, a fim de 
identificar em quais âmbitos a mesma respalda os trabalhadores e garante sua 
segurança no trabalho e na saúde. O objetivo deste estudo foi analisar, de 
forma descritiva, as contribuições da NR-32 e sua importância à saúde do 
trabalhador. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, que permite uma 
reflexão teórica e científica sobre determinada temática. Foram realizadas 
buscas nas bases de dados SciELO e BVS, utilizando os descritores "saúde do 
trabalhador" AND "segurança". Os critérios de inclusão foram: trabalhos 
publicados nos últimos 5 anos, no idioma em português e inglês. E como 
critério de exclusão: arquivos em modalidade de monografia, resumo simples e 
capítulos de livro. A partir disso, foram selecionados 06 artigos para compor a 
amostra dos resultados desta revisão. Sabe-se que as condições e o tipo de 
trabalho interferem diretamente no bem-estar do profissional, principalmente 
quando este é submetido a condições desumanas, horário excessivo, trabalho 
desgastante, ambiente inadequado, falta de recursos materiais, infraestrutura 
do local, entre outros. Todos esses fatores contribuem para o adoecimento 
desse indivíduo, tendo em vista, que a exposição diária ocasiona estresse e 
ansiedade, assim, contribuindo para o desenvolvimento de doenças. Diante do 
crescente número de profissionais adoecendo, evidencia-se a importância da 
NR-32, uma vez que ela garante à saúde e segurança do trabalhador. Com 
isso, a norma também contribui para a elaboração de estratégias que visem a 
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redução desses números e assegure, ao indivíduo, o direito à saúde e garantia 
do bem-estar psicológico e social. Portanto, notou-se a importância e 
contribuições da NR-32 que, por meio de suas normas legais tem por finalidade 
manter a integridade, proteção e segurança, garantindo a diminuição ou 
eliminação de eventos insalubres e nocivos para proporcionar bem-estar e 
saúde dos trabalhadores nos seus atos laborais. 
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