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O aumento da violência contra médicos e enfermeiros finalmente passou a ser encarado como questão de 
Estado. Graças às denúncias do Cremesp [Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo] e do Coren-SP 
[Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo], a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) mantém 
agora um grupo de trabalho que se debruça na busca de soluções para o problema. 

Em recente reunião, o secretário adjunto da SSP-SP, Sérgio Sobrane, comprometeu-se a tomar providências. 
A Secretaria de Saúde (SES-SP) também participou dos debates que culminaram com proposta do Cremesp e do 
Coren de um protocolo para orientar profissionais da Saúde a lidar com situações em que o usuário/familiar se 
mostre agressivo ou ameaçador. Simultaneamente, a SSP-SP preparará um piloto de intervenção baseado em 
registros de ameaças ou de truculência na Capital. Se bem sucedido, será multiplicado ao restante do Estado. 

São medidas oportunas e as levaremos em frente. Contudo, tal empenho não será o bastante. A violência 
emerge de raízes profundas: governos negligenciam a saúde dos cidadãos, motivo pelo qual a rede pública padece 
de graves problemas no acesso ou continuidade da atenção; hospitais sucateados e sob o contingenciamento de 
leitos e serviços; postos de saúde e Estratégia Saúde da Família com equipes incompletas para a efetivação de metas 
integrativas biopsicossociais. O brasileiro é contribuinte assíduo e pontual, arca com uma das mais altas tributações 
do mundo, e, em demandas por saúde, o que recebe é o caos e a indiferença. 

Resignam-se, muitos. Todavia, há os que não suportam a indignidade. Sentem-se humilhados. Reagem, 
exaltam-se. Eis que chegamos ao extremo. Em pesquisa encomendada pelo Cremesp, em 2015, com amostra de 617 
médicos, 64% tomaram conhecimento ou foram vítimas de violência. Ouvimos também os pacientes: 41% dos 
entrevistados atribuíram a razão das agressões a problemas como demora para serem atendidos, estresse, muitos 
pacientes para poucos médicos, consultas rápidas e superficiais. 

Ser médico é condição e escolha. Escolhemos a compreensão científica do mecanismo humano, revertida em 
benefício do ser que sofre. Vocação, chamado, desafio, e o apelo da dor em outrem, a nos exigirem fôlego, 
serenidade e dedicação. Estamos todos, médicos e pacientes, em situação. Há que se cultivar entre nós uma cultura 
de paz. E um compromisso mútuo de tarefas mínimas. 

Aos pacientes, cabe-lhes o cultivo de uma percepção mais refletida de que, em meio à precariedade posta 
por governos cínicos, o Estado não é o médico. Este é apenas o servidor visível, por detrás do qual está aquele que se 
omite. 
 Aos médicos, a compreensão de que os pacientes, além de suas enfermidades, sofrem injustiças e agravos 
sociais. A tolerância não é exatamente um dom, uma graça, ou natural pendor. É esforço deliberado, marco 
estrutural do processo civilizador. Tarefas e esforços compartilhados: a solução da violência está mais dentro do que 
fora de nós. 
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Como texto argumentativo que é, o editorial Violência à Saúde tem como tese 
 
a)narrar sobre os contribuintes brasileiros como aqueles que não têm o retorno devido em demandas por saúde. 
b)divulgar dados de pesquisa realizada pelo Cremesp sobre a violência. 
c)defender ponto de vista sobre a tolerância a ser compartilhada por médicos e pacientes. 
d)descrever que ser médico é escolher a compreensão científica do mecanismo humano. 



 
2.  UNESP – SP (2017)  
Examine a tira do cartunista argentino Quino. 
 

 
(Quino. A pequena filosofia da Mafalda, 2015. Adaptado.) 

 
(Quino. A pequena filosofia da Mafalda, 2015. Adaptado.) 

 
Pelo conteúdo de sua redação, depreende-se que o personagem Manuel Goreiro (o “Manolito”), além de estudar, 
exerce outra atividade. Transcreva o trecho em que esta outra atividade se mostra mais evidente. 
 
No trecho “As lojas fecham mais tarde por quê não escurese mais tamcedo”, verificam-se alguns desvios em relação 
à norma-padrão da língua. Reescreva este trecho, fazendo as correções necessárias. 
 
Por fim, reescreva o trecho final da redação (“nós ficamos muito mais contentes com a primavera com a chegada 
dela”), desfazendo a redundância nele contida. 
 
3 ENEM –(2017) Adaptada. 
 

 
 

 
 
O consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do 
consumidor tradicional. Pela associação das características apresentadas no diagrama, qual é a influência que o novo 
tipo de consumidor está submetido? Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 


