FICHA DE OCUPAÇÃO
EIXO: Ambiente e saúde
SEGMENTO: Saúde
OCUPAÇÃO: Auxiliar de sanitarista (CBO: 5151‐20)
SUBORDINAÇÃO: Órgão público, enfermeiro e médico
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO: 2
MACROFUNÇÃO: Realizar atividades de saúde da comunidade
Ocupação não reconhecida
INTER‐RELAÇÕES FUNCIONAIS
COM OUTRAS OCUPAÇÕES

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Assistir os pacientes, dispensando‐lhes cuidados simples de Agente de saúde pública, Técnico
saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde. em vigilância em saúde.
Orientar a comunidade para promoção da saúde, Agente de saúde pública, Técnico
promovendo educação sanitária e ambiental e participando em vigilância em saúde, Agente
de campanhas preventivas de doenças.
de combate à endemias, Agente
comunitário de saúde.
Rastrear focos de doenças específicas.

Promover a comunicação
autoridades e comunidade.

entre

Agente de saúde pública, Técnico
em vigilância em saúde, Agente
de combate à endemias, Agente
comunitário de saúde.
unidade

de

saúde, Técnico em vigilância em saúde,
Agente de combate às endemias,
Agente comunitário de saúde.

Realizar a manutenção do sistema de abastecimento de água.
Técnico em vigilância em saúde.
(Poço, poço artesiano ou cisterna)

COMPORTAMENTOS


Cuidado humanizado ao usuário e sua família.



Atuação em equipe multidisciplinar, de forma solidária, cooperativa e pertinente às
políticas e ações da saúde.



Uso racional de água, energia, materiais, insumos e equipamentos.



Geração, segregação e descarte adequado e responsável de resíduos.



Flexibilidade e resiliência nas situações adversas.



Iniciativa, atenção e responsabilidade na organização e execução do trabalho.



Proatividade e criatividade na resolução de problemas.



Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais e religiosos do usuário e sua
família.



Respeito ao limite da atuação profissional.



Prevenção de eventos adversos e mitigação de incidentes.



Respeito à diversidade no atendimento ao usuário (visão inclusiva, atitude não
preconceituosa e sem julgamento moral).



Inteligência emocional.



Pensamento investigativo, senso crítico e empreendedorismo.



Empatia e entendimento das necessidades do usuário.



Comunicação clara e adequada à compreensão do usuário e sua família.



Autocuidado/ autopercepção.



Apresentação pessoal e postura profissional.



Zelo e cuidado com a segurança do trabalho do profissional e com o paciente.
CONHECIMENTOS









Órgãos e legislações sanitárias.
Educação sanitária e ambiental.
Aspectos práticos da vigilância sanitária.
Termos técnicos em vigilância sanitária.
Procedimentos para licenciamento dos estabelecimentos.
Contribuições da vigilância sanitária para os municípios.
Aspecto ambiental e sustentabilidade refletindo na saúde pública.

MUDANÇAS (TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES) NOS FATORES ORGANIZATIVOS E TECNOLÓGICOS


Implementação de novas políticas de saúde ou de mudanças constantes na área, que
reorientam as práticas voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde.
INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES



Desenvolvimento de seu trabalho junto a instituições de saúde, agências de vigilância,
portos, aeroportos e fronteiras. Uso de diversos materiais e utensílios necessários ao
combate dos focos endêmicos, além de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

NECESSIDADES DE COMPLEMENTO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL A PARTIR DAS NOVAS
DEMANDAS DO SEGMENTO



Legislações nacionais e regionais que se aplicam à vigilância sanitária.
Normas internacionais voltadas a questões sanitárias.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A OCUPAÇÃO

Esta ocupação não foi reconhecida pelo grupo de trabalho, mesmo sendo reconhecida pelo
Ministério do Trabalho, conforme CBO 5151‐20. De acordo com os participantes do fórum,
suas funções são executadas por profissionais de outras ocupações, como: Agente de saúde
pública, Técnico em vigilância em saúde, Agente de combate às endemias e Agente
comunitário de saúde.

