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VIOLÊNCIA

“Ato não acidental, interpessoal ou intrapessoal, 

que resulte em injúria física ou psicológica a 

uma ou mais pessoas”

(Smith-Pittman e McCkoy, 1999)



CÂMARA TÉCNICA
DE PSIQUIATRIA CAMTIVEM



CÂMARA TEMÁTICA INTERDISCIPLINAR 
SOBRE VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS MÉDICAS

CAMTIVEM

• PLENÁRIA TEMÁTICA SOBRE VIOLÊNCIA
• CRIAÇÃO DA CAMTIVEM: 2014
• PARTICIPANTES
• OBJETIVOS
• AÇÕES



Recomendações para a boa prática de recepção 
aos primeiranistas de Medicina:

1. Conscientizar a instituição de ensino de que ela é a responsável pelo
acolhimento dos estudantes e de seus pais no momento da recepção,
disponibilizando no site da respectiva escola a programação e eventuais
orientações;

2. Distribuir o Código de Ética do Estudante de Medicina na semana de recepção
aos ingressantes (também acessível no site do Cremesp), se possível, com a
presença de Conselheiro ou Delegado do Cremesp como forma de aproximação
entre o Conselho e o futuro médico;

3. Estimular o apadrinhamento dos ingressantes pelos estudantes de segundo
ano. Que estes alunos ajudem os primeiranistas a se localizarem na escola, a
conhecer o ambiente e auxiliá-los em suas necessidades iniciais;



4. Ter um documento com assinatura dos estudantes responsáveis pela festa de
recepção, entregue à direção da escola;

5. Providenciar uma lista de estudantes que se disponham a ser “Carona Solidária”
e que essa lista seja encaminhada aos pais e à direção da escola;

6. Disseminar que o sucesso das festas de confraternização é incompatível com a
prática conhecida como “open bar”;

7. Disponibilizar serviço de ouvidoria, autônomo e independente, preservando o
anonimato e privacidade do reclamante;

8. Promover a realização de palestras sobre saúde mental do estudante de
Medicina levando informações aos alunos e seus pais.



CAMTIVEM - Reunião de 03/MARÇO/2018

• Presença de Presidentes das Atléticas
• Presença de docentes
• Membros da Câmara
• Convidados
• Problemas
• Propostas
• Recomendações



Recomendações para boas práticas das atividades 
desportivas ligadas às faculdades de Medicina:

1. Conscientizar a instituição de ensino de que ela é corresponsável pelo
estímulo à prática desportiva durante a formação médica;

2. Conscientizar a instituição de ensino de que ela é corresponsável pelo
comportamento dos acadêmicos durante as competições;

3. Estimular a revisão dos hinários;

4. Entregar para a direção da escola um documento com assinatura dos
estudantes responsáveis pelas atividades relacionadas às práticas desportivas;

5. Orientar sobre os malefícios do uso de substâncias que caracterizem
dopping e drogas ilícitas;



6. Providenciar uma lista de estudantes que se disponham a ser "Carona
Solidária”;

7. Disseminar que o sucesso das festas de confraternização é incompatível com a
prática conhecida como open bar;

8. Disponibilizar serviço de ouvidoria, autônomo e independente, preservando o
anonimato e privacidade do reclamante;

9. Estimular a colaboração entre as Instituições de Ensino Médico na investigação
e apuração dos eventos adversos ocorridos durante competições esportivas,
pactuando com as atléticas o acesso às imagens dessas competições;

10. Promover a realização de palestras sobre Filosofia do esporte e sua função na
formação médica.



• Serviços de atendimento ao estudante de Medicina – década de
60.

• Reunião em SP com os serviços de atendimento do estado de SP.
• XXI Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Goiânia, 2003.
• Fórum sobre Serviço de Apoio ao Estudante de Medicina da

ABEM – realizado anualmente no COBEM.
• I Fórum Paulista de Serviços de Apoio ao Estudante de Medicina

– 2016 – Carta de Marília – aprovada pelo COBEM.
• Grupo de watts app do FORSA foi criado em 10/Nov/2015 para

reunir pesquisadores e cuidadores dos Serviços Brasileiros de
Apoio a Estudantes de Medicina. Atualmente, 169 participantes

FORSA COBEM





O que aconteceu com a 
Medicina?

Será que a violência ocorre
apenas nos jogos, nos
trotes?



ÉFESO - TURQUIA



Obrigada!


