
 

4 Agente de Saúde 

Pública 
O agente de saúde pública trabalha em prefeituras, centros e postos de saúde pública dando consultas e 

instruindo a comunidade a proteger a saúde. Oferece apoio e aconselhamento sobre a prevenção de doenças e 

manutenção da saúde, conforme o estilo de vida e o estado de saúde dos pacientes (desde bebês até idosos).  

Para os cidadãos de nacionalidade estrangeira, é muito tranquilizante a presença de agentes de saúde pública 

que lhes possam oferecer consultas em sua língua materna, entretanto, atualmente são raros aqueles que falam 

línguas estrangeiras. 

Esta profissão é indicada às pessoas que gostam de conversar e se interessam por saúde e medicina. 

 

Para se tornar um agente de saúde pública 

É necessário obter a licença de enfermeiro (para mais detalhes, leia a profissão “6 Enfermeiro・Auxiliar de Enfermagem”) 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Se prepare o quanto antes 

Para ingressar em uma escola para tornar-se um agente de saúde pública, são exigidos altos graus de 

proficiência na língua japonesa e de aproveitamento escolar. Além disso, para exercer a profissão é necessário obter 

a licença de enfermeiro. 

  

Após obter o certificado, onde é possível trabalhar? 

A maioria atua em postos e centros de saúde municipais e provinciais. Porém, é necessário aprovar no concurso 

público (para mais detalhes, leia a profissão “37 Funcionário Público”).  

A renda anual média é de 5.200.000 de ienes, mas varia de acordo com cada municipalidade. 

 

Quanto custam as escolas? 

Leia a profissão “6 Enfermeiro / Auxiliar de Enfermagem” como referência.  

O custo varia conforme a escola, mas em média ele é de 2.000.000 de ienes ou mais. 

 

Bolsa de estudo 

Leia como referência a profissão “6 Enfermeiro・Auxiliar de Enfermagem”. 

Conclusão do 

“Kotogakko” 

ou 

Equivalente 

Faculdade de Enfermagem (em Mie) 

Curso de enfermagem (4 anos): 
 

“Mie Daigaku”, 

“Mie Kenritsu Kango Daigaku”, 

“Yokkaichi Kango Iryo Daigaku” 

Escola 

profissionalizante 

de agentes de 

saúde pública 
(6 meses a 1 ano) 

Exame 

Nacional 

para Agentes 

de Saúde 

Pública 

Exame 

Nacional  

de 

Enfermagem 

Faculdade 

Júnior /  

Escola de 

Enfermagem /  

Instituições de 

Formação 

(3 anos) 


