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CONDICIONDADOS... E MUITO  MAIS!

Por Dr. Carlos A.O. Pavão
Carlos A.O. Pavão is a Clinical Assistant 

Professor in the Undergraduate Program at 
the School of Public Health at Georgia State 
University. He has more than 20 years of 
experience as a public health practitioner at 
both local and national levels. 

He was born and raised in Fall River, 
MA, home to a large Portuguese-American 
community with many links to our community in 
Winnipeg, MB. This is his first article published 
in Navegante-O Mundial.

What do we mean by public health and 
how can I get involved in my community? 
Given the pandemic news, we hear the 
words public health a lot. What do we mean 
by public health? Why does public health 
matter? How can we get involved in our 
local community to advance public health?

Public health promotes and protects 
the health of people and the communities 
where they live, learn, work and play. While 
a doctor treats us when we are sick or 
injured, those who work in public health 
explore ways to prevent people from getting 
sick or injured. In general, public health 
promotes community and individual 
wellness by encouraging healthy behaviors. 
Many professions are involved in public 
health from public health nurses to health 
inspectors. 

A classic public health example of 
movement to well-being is smoking 
rates over time; an increase in smoking 
cessation has resulted in less smoking-
related deaths. According to the American 
Lung Association, smoking rates have 
decreased dramatically. In 1965, 43% of 
adults smoked, compared to 14% in 2017. 
The rates of youth who smoke have also 
decreased, from 69% in 1991 to 9% in 2017. 
The decrease has saved lives, hospital costs, 
and among many other things, reduced the 
amount of second hand smoke. 

Public health connects us all. For 
example, with COVID, even the health of 
one person you do not know can impact 
your own health. Another example of why 
public health matters is the community 
education against drunk driving. If we did 
not have community education and laws to 
protect us, a drunk driver would be more 

likely to hit and/or 
kill another person 
in our community. 
Public health is 
about caring for 
your community. 
Public health is 
about protecting 
the health of your 
family. Public 
health is about 
protecting the 

quality of the food you eat. Public health is 
about ensuring the air you breath is clean. 
Public health is about us and for us.

One way to change our community local 
health is to get involved in public health 
planning and events hosted by hospitals, 
community health organizations, and 
neighborhood associations. The challenge 
is to participate in community engagement 
that promotes and develops programs for 
healthy behaviours and community health. 
Another way to get involved in the health 
of your community is to attend city or town 
hall meetings and write to elected officials. 
Expressing your voice and concerns can 
inform public health planning. If we 
own our community health, then we can 
positively influence the health of our 
community and be prepared for the future. 

O que queremos dizer com saúde 
pública e como posso me envolver na 
minha comunidade? Dadas as notícias 
pandêmicas, ouvimos muito as palavras 
saúde pública. O que queremos dizer com 
saúde pública? Por que a saúde pública 
importa? Como podemos nos envolver em 
nossa comunidade local para promover a 
saúde pública?

A saúde pública promove e protege a 
saúde das pessoas e das comunidades 
onde vivem, aprendem, trabalham e se 
divertem. Enquanto um médico nos trata 
quando estamos doentes ou feridos, 
aqueles que trabalham com saúde pública 
exploram maneiras de impedir que as 
pessoas fiquem doentes ou feridas. Em 
geral, a saúde pública promove o bem-estar 
comunitário e individual, incentivando 
comportamentos saudáveis. Muitas 
profissões estão envolvidas na saúde 

pública, de enfermeiras de saúde pública a 
paramédicos e inspetores de restaurantes.

Um exemplo clássico de saúde pública 
do movimento para o bem-estar são as 
taxas de tabagismo ao longo do tempo; 
um aumento na cessação do tabagismo 
resultou em menos mortes relacionadas 
ao tabagismo. Segundo a American 
Lung Association, as taxas de tabagismo 
diminuíram drasticamente. Em 1965, 43% 
dos adultos fumavam, em comparação 
com 14% em 2017. As taxas de jovens que 
fumam também diminuíram, de 69% em 
1991 para 9% em 2017. A redução salvou 
vidas, custos hospitalares e entre muitos 
outros reduziu a quantidade de fumaça de 
segunda mão.

A saúde pública conecta todos nós. Por 
exemplo, com o COVID, até a saúde de 
uma pessoa que você não conhece pode 
afetar sua própria saúde. Outro exemplo 
de por que a saúde pública é importante é 
a educação da comunidade contra dirigir 
embriagado. Se não tivéssemos educação 
e leis comunitárias para nos proteger, um 
motorista bêbado teria mais chances de 
atingir e / ou matar outra pessoa em nossa 
comunidade. Saúde pública é cuidar de 
sua comunidade. Saúde pública é proteger 
a saúde de sua família. Saúde pública é 
proteger a qualidade dos alimentos que 
você come. A saúde pública é garantir que 
o ar que você respira esteja limpo. A saúde 
pública é sobre nós e para nós.

Uma maneira de mudar a saúde da 
comunidade local é envolver-se no 
planejamento e eventos de saúde pública 
organizados por hospitais, organizações 
de saúde da comunidade e associações 
de bairro. O desafio é participar do 
envolvimento da comunidade que 
promove e desenvolve programas para 
comportamentos saudáveis   e saúde 
da comunidade. Outra maneira de se 
envolver com a saúde da sua comunidade 
é comparecer às reuniões da prefeitura ou 
escrever às autoridades eleitas. Expressar 
sua voz e preocupações pode informar 
o planejamento de saúde pública. Se 
possuirmos a saúde da nossa comunidade, 
poderemos influenciar positivamente 
a saúde da nossa comunidade e estar 
preparados para o futuro.

Public Health: Saúde Publica




