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Introdução: A Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS) é uma modalidade de formação em serviço com as 
atividades supervisionadas. Consiste em uma pós-graduação lato sensu, com carga horária de 5760 horas distribuídas ao longo 
de dois anos e divididas em teórico-práticas, práticas e teóricas. A RIMS é fundamentada pelos princípios do SUS e regimentada 
pelos Ministérios da Educação e da Saúde. Objetiva-se com este trabalho apresentar um breve histórico acerca da formação e 
desenvolvimento da RIMS com ênfase em saúde mental. Metodologia: Foi feita uma busca na Biblioteca Virtual de Saúde por 
artigos em português sem limitação de tempo. Os descritores foram: Saúde mental e residência multiprofissional; saúde mental 
e residência integrada; histórico da residência integrada; histórico da residência integrada em saúde mental. Resultados e 
discussão: Foram encontrados 9 artigos, porém somente 2 destes tratavam sobre a temática da formação da Residência 
Integrada em Saúde Mental. A primeira residência de caráter multiprofissional surgiu em 1976 no Centro de Saúde- Escola 
Murialdo com o programa de residência em Medicina Geral Comunitária. Em 1990 houve o término da residência 

multiprofissional devido a desvalorização das bolsas dos residentes não-médicos. Com sustentação na 9ª, 10ª e 11ª Conferência 
Nacional de Saúde, em 1999 é aprovada o programa de Residência Integrada em Saúde, ampliando as áreas de concentração 
abrangendo Saúde Mental Coletiva, com início no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Os Ministérios da Saúde e da Educação se 
uniram em portaria ministerial em 2007, criando órgão responsável pelos Programas de RIMS. Conclusão: Embora tendo sido 
encontrados poucos artigos, estes retrataram de maneira breve e clara a história da Residência Multiprofissional.  

  

 

 




