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Introdução: A Residência Multiprofissional em Saúde foi instituída como modalidade de ensino de pósgraduação lato sensu direcionado às categorias profissionais atuantes em saúde visando a formação de
profissionais éticos e qualificados (BRASIL, 2007). O Programa de Residência Integrada Multiprofissional em
Saúde (RIMS), “Atenção Integral ao Paciente Adulto Cirúrgico” iniciou em março de 2018, com o ingresso
de seis residentes pertencentes aos núcleos multiprofissionais de enfermagem, fisioterapia, nutrição,
assistência social, psicologia, farmácia, buscando o desenvolvimento de competências na área, pautados
nos pressupostos do Sistema Único de Saúde. Objetivo: Relatar a experiência das atividades iniciais da
enfermeira integrante do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde “Atenção Integral ao
Paciente Cirúrgico”. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência referente ao início das atividades
de um novo programa de RIMS, a qual ocorre por meio da formação com dedicação desessenta horas
semanais, das quais 80% são direcionadas a prática assistencial e os 20% restante as atividades teóricas.
Resultados: Os residentes do programa atuarão na assistência ao paciente de diferentes especialidades
cirúrgicas no pré e pós-operatório, cada qual pertencente ao seu núcleo profissional, porém exercendo as
atividades de maneira integrada. Esta integração apresenta-se como algo enriquecedor, haja vista a troca
de saberes e partilha de conhecimentos entre as áreas. A enfermagem concentra a maior parte das
atividades na Unidade de Internação Cirúrgica 8º Sul, desenvolvendo cuidados diretos ao paciente
internado, porém direcionados à temática de transplantes hepáticos e pulmonares, foco do primeiro
semestre. No decorrer do primeiro mês de atividades as expectativas da residente foram alcançadas, tanto
na prática quanto na teoria, permitindo que o enfermeiro em especialização compreenda a importância do
seu papel e qualifique sua formação. Conclusão: A construção desse novo projeto da RIMS direcionado a
Atenção Integral ao Paciente Adulto Cirúrgico proporciona espaço para o desenvolvimento de
conhecimentos técnicos e científicos. A experiência inicial tem acontecido de forma inovadora e
desafiadora para a enfermagem e todos que se propuseram a investir nessa nova proposta.
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