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A INSERÇÃO DAS DISCIPLINAS DA BIOMÉDICA NA FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA. 
Denise Santos Machry, Neuza Maria de Fátima Guareschi (orient.) (PUCRS). 
Com a diretriz do Ministério da Saúde, que considera a Psicologia como uma área de formação para a 

Saúde, alguns cursos de Psicologia iniciaram uma organização curricular para atender a esta demanda. Este trabalho 
tem por objetivo apresentar um estudo parcial sobre a inserção das disciplinas da biomédica na formação em 
Psicologia. Esta análise faz parte do projeto de pesquisa: "Formação do Profissional da Psicologia e o SUS", que tem 
por objetivo discutir a forma com que os currículos de seis cursos de Psicologia do Rio Grande do Sul estão 
apresentando modificações para formar estes profissionais. A escolha destes currículos corresponde aos cursos que 
possuem egressos nos cursos de Residência Multiprofissional em Saúde. Para esta reflexão, estamos realizando um 
mapeamento das grades curriculares destes seis cursos, nas quais estão sendo identificadas as disciplinas que, de 
alguma forma, remetem direta ou indiretamente às temáticas da saúde. Através deste levantamento emergem três 
eixos temáticos centrais nos quais as disciplinas estão sendo agrupadas e que foram assim nomeados: eixo das 
Biomédicas, eixo da Psicopatologia e Avaliação Psicológica, e eixo da Psicologia Social e Comunitária. Na análise 
do eixo das Biomédicas aqui apresentada, visibilizamos de que forma as disciplinas voltadas para a Genética, 
Endocrinologia, Neuropsicologia, Fisiologia, integram o currículo de Psicologia e a partir de que perspectiva essas 
disciplinas vêm sendo trabalhadas junto à formação de psicólogos enquanto profissionais da saúde. Até o presente 
momento, alguns fatores são entendidos como os possíveis de sustentarem a presença destes conteúdos na formação 
em Psicologia: A história da saúde pública no Brasil; A medicina como campo científico responsável pela saúde; A 
criação das especificações dos saberes nesta área; A Psicologia como uma especificação demandada pela Medicina; 
O início da Psicologia nas práticas em saúde pública. 
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