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Resumo: A Norma Regulamentadora nº 32, que foi publicada em 11 de            
novembro de 2005 e posteriormente modificada/atualizada, tem por finalidade         
instituir estratégias e diretrizes nos serviços de saúde para promover a           
segurança, bem como a proteção dos profissionais da assistência em saúde e            
demais trabalhadores da área. É uma norma de extrema importância, devendo           
ser do conhecimento de todos os profissionais, desde a sua formação. Assim,            
com este estudo objetiva-se relatar a experiência de acadêmicos do curso de            
enfermagem quanto ao conhecimento da Norma Regulamentadora nº 32,         
apresentada durante as atividades da disciplina Cuidado de Enfermagem na          
Saúde do Trabalhador. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de            
experiência, o qual retratará a vivência de acadêmicos de enfermagem de uma            
universidade pública situada no estado do Ceará. A apresentação da norma           
para os alunos mostrou-se de extrema relevância, uma vez que, de certo            
modo, estas práticas tornam possível a discussão acerca das normas que           
regulamentam a prática do cuidado no âmbito profissional. Nesse interim, o           
aluno sente-se mais próximo da sua futura atuação, despertando curiosidade e           
desejo em aprender efetivamente. Além disso, a inserção de atividades que           
retratem assuntos relacionados é relevante também para o futuro, uma vez que            
o aluno se tornará um profissional capacitado para entender as medidas de            
proteção individual e coletiva instituídas no seu serviço de atuação profissional.           
Portanto, nota-se a importância da Norma Regulamentadora nº 32 para a           
prática profissional, pois esta busca prevenir, proteger salvaguardar os         
indivíduos atuantes nos serviços de saúde de possíveis acidentes, além de           
orientar melhores práticas que previnam estas mesmas fatalidades. 
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