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Resumo: O envelhecimento populacional crescente tem como consequência,
indivíduos com um maior número de doenças ou condições crônicas. A
Enfermagem, através da ferramenta de palestras de Educação em Saúde, com
ações socioeducativas sobre as morbidades que acometem este grupo, visa
promover ao homem do Século XXI, sua qualidade de vida e exercício pleno de
seus direitos de cidadania. Observa-se que, ainda hoje, há predominância de
ações no âmbito da prevenção de doenças fragmentadas e que precisam ser
efetivadas para a promoção integral da saúde do homem. Objetivou-se com
esse estudo contribuir para o bem-estar, melhoria da qualidade de vida, menor
afastamento do homem do mercado de trabalho formal, por morbidades
preveníveis que o acometem, muitas vezes causadas pela falta de
conhecimento dos cuidados preventivos, ficando assim evidente a participação
dos enfermeiros na promoção de saúde para a população em idade produtiva
no município de Itaperuna/RJ. Realizou-se uma abordagem qualitativoquantitativa, do tipo exploratória, com fundamentação teórica em 10 artigos
científicos, enfocando morbidades crônicas e preveníveis, na população
estudada, com vistas a implementar políticas públicas no município. Conclui-se
com esse estudo que é preciso humanizar a assistência, agregando à
eficiência técnica e científica valores éticos, respeitando e sendo solidário com
o ser humano. A enfermagem, “Arte do Cuidado Humano”, assim como todas
as profissões, deve sempre valorizar a vida e os direitos de cidadania,
considerando assim, as circunstâncias étnicas, sociais, educacionais e
psíquicas, que envolvem cada indivíduo. A “Educação em Saúde” e
“Responsabilidade Social”, caminhando lado a lado com a saúde, conseguirá
provavelmente promover ações de prevenção e qualidade de vida à população.
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