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O relato divulga uma pesquisa desenvolvida pelas alunas do nono 

período de Enfermagem da Faculdade Maurício de Nassau, sobre as 

necessidades constatadas na comunidade do Bolão na cidade de Maceió-AL. A 

pesquisa foi realizada através de visitas domiciliares no período de 30 dias, 

respeitando os preceitos éticos profissionais, para registro das necessidades 

daquela comunidade em referência as ações e serviços de enfermagem.  

Objetivando descrever e registrar a experiência das acadêmicas de 

enfermagem do nono período nos trabalhos realizados na comunidade do 

Bolão. A abordagem foi dirigida ao público de várias faixas etárias, sendo 

constatada maior deficiência, entre idosos e crianças em idade de vacinação. 

Foram desenvolvidas práticas de saúde bucal, glicemia capilar, IMC, aferida 

pressão arterial e, foram orientados para cuidados com higiene pessoal, 

ingestão de medicamentos de uso continuo nos horários prescritos e, prática 

de exercícios físicos sob orientação de profissionais especializados. 

Contatamos que a realidade pode ser diferente, mas os desafios e dificuldades 

enfrentados por aquela comunidade são os mesmos das demais localidades, 

tornando-se importante registrar as ações realizadas com o objetivo 

fundamental de uma reflexão, para aprimorar a prática no campo da 

enfermagem, inclusive, como parte integrante da atividade curricular dos 

alunos. No entanto, o relato dessa prática mostra que existe uma dificuldade e 

uma carência muito grande dos serviços públicos de saúde que deveriam ser 

prestados a comunidade. Foi comprovada a importância da realização dos 

trabalhos das acadêmicas de enfermagem com o intuito de melhorar a 



qualidade da saúde dos moradores da comunidade do Bolão mediante a 

mudança de hábitos, através da reeducação, além de extremamente 

gratificante e enriquecedor para os protagonistas do trabalho. 
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