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Introdução: A residência multiprofissional em saúde integra a política nacional de educação e
desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo diferentes profissões, com
objetivo da formação coletiva, voltada a atenção integral ao usuário. A enfermeira, representa
parte fundamental em uma equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF), pois a ela cabe
executar atividades de atenção e assistência, bem como ações gerenciais e de promoção à
saúde, proporcionando a qualidade na assistência.
Objetivo: Relatar a experiência das residentes de enfermagem na residência
multiprofissional de saúde comunitária.
Metodologia: Relato de experiência das residentes de enfermagem de uma
Residência Multiprofissional em Saúde Comunitária em uma Unidade Básica de
Saúde (UBS) no município de Canoas – RS.

Resultados: As atividades executadas pelas residentes de enfermagem são a realização da
assistência e gestão do cuidado e a assistência direta ao paciente (tais como avaliação de
lesões e curativos; consultas de enfermagem focadas no pré natal de baixo risco, puericultura,
saúde da mulher; saúde mental; acolhimento; teste rápido; visita domiciliar). As atividades têm
sido desenvolvidas em conjunto com o preceptor visando a reflexão da prática, numa
metodologia ativa de ensino, para a transformação e aprendizagem eficaz proporcionando
profissionais qualificados para o SUS. As atividades gerenciais da UBS não têm sido realizadas
pelas residentes, pois será dedicado para o segundo ano da residência.
Conclusão: A residência multiprofissional é um diferencial na formação
da residente enfermeira uma vez que a atuação com diferentes núcleos
profissionais permite a troca de conhecimentos e também um olhar mais ampliado
sobre o usuário.
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