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Bem-estar e saúde coletiva
Qual a minha responsabilidade?

• O que é bem-estar e saúde coletiva?

• A importância do tema em tempos de pandemia;

• O bem-estar e saúde coletiva como um direito de todos e como um dever 
individual;

• Qual a minha responsabilidade ?

• Exercendo a cidadania: o indivíduo como promotor do bem-estar e saúde-
coletiva;

• Bem-estar e saúde coletiva na prática



O QUE É BEM-ESTAR E SAÚDE COLETIVA
O Direito à saúde faz parte do rol de direitos sociais previsto pela Constituição
Federal de 1988. Todos são responsáveis na contribuição da efetivação desse
direito. Sendo assim, o Estado, a sociedade e o cidadão devem promover ações e
adotar condutas que contribuam para que todas as pessoas em território
brasileiro gozem de boa saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o
direito à saúde pode ser traduzido como o bem-estar físico, psíquico e social do
indivíduo. Por isso, estar saudável vai além do diagnóstico de uma determinada
enfermidade.

O bem-estar e a saúde coletiva são um reflexo do direito constitucional e
individual à saúde e é dever de todos nos zelar por eles.

Você sabia que, em seu dia-a-dia, além de cuidar de sua saúde individual você
precisa adotar práticas que contribuam para o bem-estar e para a saúde de seu
próximo? Essa é uma forma social de garantir o direito à saúde, pensando de
forma solidária e agindo conforme a dignidade da pessoa humana.

Cada indivíduo deve ser vigilante de sua conduta para garantir que toda a
coletividade esteja protegida e possa estar sempre saudável.

Agora você já sabe o que é bem-estar e saúde coletiva e entende a importância de
se cuidar e cuidar de seu próximo!



A IMPORTÂNCIA DO TEMA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Estamos vivendo um momento muito delicado na história da humanidade. A COVID-
19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico
que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de
80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento
hospitalar por apresentar dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5%
podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte
ventilatório). (Informação do Ministério da Saúde)

A forma mais eficaz de conter o contágio é o distanciamento social, o uso de máscara,
lavar bem as mãos com água e sabão e usar o álcool em gel sempre que possível.

Viu só? Em tempos de COVID-19, você se torna responsável pela sua saúde e pela saúde
de toda a sociedade. Se você não observar as recomendações de proteção para evitar
propagação do vírus, você acaba colocando em risco o bem-estar e a saúde coletiva. E
como você já sabe, você deve proteger a saúde do outro e não colocá-la em risco.



O BEM-ESTAR E A SAÚDE COLETIVA COMO UM 
DEVER DE TODOS E UM DIREITO INDIVIDUAL

Você sabia que, ao considerar a saúde como um direito social previsto na
Constituição Federal, ela passa ser um dever de todos nós? Por isso, em
tempos de pandemia, você deve respeitar todas as medidas de segurança
indicadas para proteger a saúde da coletividade. Nesse caso, lavar as mãos,
não sair de casa, usar o álcool em gel passam ser uma obrigação por força
de lei.

Se eu tenho a obrigação de cuidar da saúde do outro, será que ele pode me
exigir isso? Sim. A saúde e o bem-estar coletivo são um direito coletivo, mas
pode ser exigido como um direito individual.

Viu só? O assunto é muito sério...



QUAL A MINHA RESPONSABILIDADE?

O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou a
Portaria Interministerial nº5 no dia 17 de março de 2020. O
objetivo da portaria é estabelecer a obrigatoriedade da
observância nas normas de saúde pública feitas para
combater a COVID-19. Inicialmente as medidas são
facultativas, mas se entendidas como obrigatórias e forem
descumpridas poderão acarretar a responsabilidade civil,
administrativa e penal da pessoa que deixar de observar sua
seriedade.

Além disso, a Lei 13. 979 de 06 de fevereiro de 2020 estipula
as seguintes medidas de proteção:

a)Isolamento
b)Quarentena
c)Realização de exames compulsórios



EXERCENDO A CIDADANIA: o
indivíduo como promotor do
bem-estar e saúde coletiva

Para agir em conformidade com a lei e
atuar como um verdadeiro cidadão
brasileiro, é importante que você siga
todas as determinações de proteção
indicadas pelas autoridades
competentes. Para te ajudar a
entender um pouco mais do que você
pode fazer, veja só essa dica:



Bem-estar e saúde coletiva na prática

Você é peça fundamental para superarmos essa
situação. Seja um cidadão consciente: respeite a
vida, a saúde e o bem-estar social. Contamos
com você para vencer a COVID19 !!!

Viu só?


