
 
 
  
 

PROJETO  

ABASTECIMENTO SEGURO  

CEREST- BOM JESUS 



 INTRODUÇÃO 

 A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora (PNST) tem por finalidade definir princípios, 
diretrizes e estratégias para desenvolvimento da atenção 
integral à saúde dos trabalhadores e a redução de 
morbimortalidade decorrentes das atividades laborais. 
 
 Partindo-se desse pressuposto o CEREST Regional 
Bom Jesus- Pi, executou o Projeto “Abastecimento Seguro” 
tendo como público alvo frentistas e outros profissionais  
de postos de combustíveis da cidade de Bom Jesus, visto 
que, existem poucos estudos sobre a exposição dos 
profissionais ao Bezeno e aos riscos ocupacionais 
relacionados a estas respectivas funções.  
 
 



OBJETIVO GERAL  
 Analisar os riscos ocupacionais  que os trabalhadores  dos Postos de 
Revendas de Combustíveis (PRC) estão expostos e implantar a cartilha de  
Orientações Técnicas para  os Processos de Trabalho em Postos de Revenda de 
Combustíveis. 
 
   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Rearticular a Rede de Atenção à Saúde dos Trabalhadores de Postos de 
Combustíveis;  

 Divulgar as diretrizes básicas da PNSTT e NR aos trabalhadores de PRC; 
 Promover e proteger a saúde do público alvo; 
 Garantir a saúde dos trabalhadores de PRC com inspeções de rotina para 

monitorar o cumprimento das recomendações exigidas pela legislação.  
 Buscar parcerias para apoiar estes trabalhadores;  
 Orientar os trabalhadores quanto aos riscos ocupacionais que eles estão 

expostos.  
 Envolver os proprietários dos postos de combustíveis na co-

responsabilidade  da saúde destes trabalhadores. 
 
 

 
 
 
 
  



Metodologia  

 O Projeto foi  desenvolvido nos postos de combustíveis da 
cidade de  Bom Jesus- PI que necessitam de um olhar diferenciado 
pela saúde destes  trabalhadores. As atividades foram desenvolvidas a 
partir  de “Inspeções”  realizadas em locu pelos técnicos do CEREST, 
com a finalidade de prestar um atendimento assistencial, educativo e 
identificação dos riscos ocupacionais que estes trabalhadores estão 
expostos.   
 As ações realizadas:  
     Acolhimento 
      Inspeções  
     Capacitações 
     Entrega de relatórios  
     TAC com o ministério publico e os proprietários dos postos.  
 



Resultados   

 10 postos de gasolina inspecionados e 
monitorados;  

 80 profissionais capacitados;  

 Exames preconizados pelo ministério da 
saúde e do trabalho cumpridos e realizados 
em tempo hábil;  

 Cumprimento das ações do TAC;  

 



Conclusão    

  Profissionais dos postos de gasolina bem 
assistidos;  

 Aceitação e visibilidade deste serviço pela 
sociedade de Bom Jesus;  

 Algumas limitações precisam ser resolvidas 
para dar continuidade ao projeto;  

 Necessidade de expansão deste projeto aos 
demais municípios da Chapada das 
Mangabeiras.  





  

Compartilhar experiências é 
o caminho mais próximo da 

sabedoria! 
“Edergilian Alves” 



Cerest Regional Bom Jesus  

Nutricionista Luziane Martins 

(89) 3562- 1563 


