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RESUMO 

 

O caso “O dilema de Gabriel” trata de circunstâncias verossímeis ocorridas devido à falta de 

um plano de contingência/emergência, por parte do poder público, frente ao risco de catástrofes 

ambientais. O caso oferece situações muito discutidas no contexto da gestão pública, como a 

utilização da estrutura pública para atender cidadãos em casos de catástrofes regionais e a 

conciliação das necessidades imediatas e não planejadas com as questões legais e de controle 

externo. Aborda questões emergenciais levantadas pelas catástrofes, como a necessidade de 

análise e formulação e/ou reformulação de políticas públicas que prevejam impactos diretos e 

indiretos na população, de maneira intersetorial e interdisciplinar. 

 

Palavras-chave: gestão pública, plano de contingência, controle externo, contrato de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The “Gabriel's Dilemma” case deals with credible circumstances that have occurred due to the 

lack of a contingency / emergency plan by the government in view of the risk of environmental 

disasters. The case offers widely discussed situations in the context of public management, such 

as the use of public structure to assist citizens in cases of regional disasters and the 

reconciliation of immediate and unplanned needs with legal and external control issues. It 

addresses emergency issues raised by disasters, such as the need for analysis and formulation 

and / or reformulation of public policies that provide for direct and indirect impacts on the 

population, in an intersectoral and interdisciplinary manner. 

 

Keywords: public management, contingency plan, external control, management contract. 
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1 CASE: O DILEMA DE GABRIEL1 

 

1.1 O começo 

Era 01h09 do dia 21 de janeiro de 2012 quando o Dr. Gabriel, diretor do Hospital 

Municipal de Vila Jesus, no município de Santa Cruz das Almas, recebeu uma ligação de 

emergência. A partir desta ligação, a sua vida como gestor e médico humanitário nunca mais 

foi a mesma. 

Ao telefone, o Enfermeiro-Chefe, Carlos, informou que o SAMU estava 

encaminhando diversos feridos ao hospital em decorrência de um desabamento em grande 

escala que havia ocorrido na região serrana do município. Não sabia ainda a magnitude do 

ocorrido, mas, através de informações do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros 

(COBOM) e do Centro Operacional da Polícia Militar (COPOM), soube que havia a perspectiva 

de encaminhamento de 87 pessoas, além das 35 que já haviam chegado sem aviso prévio. 

A região serrana da cidade, conhecida por estar tomada por comunidades carentes, 

sempre foi objeto de preocupação por parte do poder público. Ali estavam alojadas muitas 

famílias que haviam ocupado a área irregularmente e viviam em condições de alto risco. 

Naquela ocasião, em decorrência das tempestades constantes, características do mês de janeiro, 

as autoridades já estavam em alerta – o que mesmo assim não foi suficiente para evitar uma 

grande tormenta regional. 

O Hospital Municipal de Vila Jesus era gerido por uma organização social através de 

pactuação com o poder público por meio de contrato de gestão. O contrato previa metas e 

orçamento fechados para as atividades em saúde pública a serem gerenciadas no período 

pactuado. Era um hospital “porta aberta”2 com 302 leitos e atendia pacientes daquele município 

e de outros próximos. 

 

1.2 O dilema e a gestão da crise 

Ao chegar ao hospital, Dr. Gabriel percebeu que o problema era muito maior do que 

aquele mencionado pelo Enfermeiro-Chefe e que havia algo de muito errado com a cidade. 

 
1 Este caso foi desenvolvido originalmente para a disciplina Redação de Casos para Ensino, ministrada pelo 

professor Fernando do A. Nogueira - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio 

Vargas. 
2 Porta Aberta: Portas abertas são hospitais que mantêm prontos-socorros e ambulatórios onde a população é 

atendida imediatamente de acordo com a capacidade.  
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Preocupado, em contato telefônico com a Secretária de Saúde, Dra. Carmem, o diretor do 

hospital quis saber o que havia de fato acontecido e qual era a magnitude do ocorrido. Ela o 

informou que toda a região serrana da cidade havia sido comprometida pelos temporais e que 

muitos desabamentos haviam ocorrido nas regiões de maior vulnerabilidade e ainda não haviam 

cessado. Não havia, portanto, uma estimativa do número de mortos e feridos. Dr. Gabriel, 

assustado, explicou que não tinha como atender todos os pacientes que estavam chegando ao 

hospital, considerando-se a restrição de materiais e medicamentos estocados, de recursos 

humanos e da capacidade instalada operacional ou de emergência3. 

A Secretária de Saúde pediu que os atendimentos no hospital continuassem e convocou 

uma reunião de emergência com o diretor do hospital e algumas outras autoridades de grande 

relevância na sede da Prefeitura. Neste momento, Dr. Gabriel pensou, mesmo hesitando 

internamente, que para atender à demanda precisaria de um corpo clínico muito maior do que 

aquele com o qual contava no hospital e que, portanto, precisaria do apoio de grupos de médicos 

e profissionais de outras instituições de saúde. Necessitaria, também, de mais insumos, como 

materiais e medicamentos, além de interfaces com outros hospitais – ainda que privados – para 

atendimento e acomodação das vítimas. Sofreu quando se lembrou de toda a burocracia do 

controle externo e dos entraves legais, bem como quando pensou nos riscos que ele correria 

enquanto gestor do erário público, pois a utilização dos recursos humanos, materiais e 

financeiros para as atividades emergenciais, neste caso, poderia ser questionada pelo controle 

externo e, consequentemente, correr-se-ia o risco de as contas serem julgadas como irregulares, 

já que estas atividades não estavam previstas no contrato de gestão. Não havia no contrato 

pactuado com o poder público um plano de contingência ou uma proposta de plano emergencial 

para o provimento de recursos para este tipo de situação. Portanto, não havia garantias de aporte 

financeiro ou respaldo legal posterior por parte da própria Secretaria de Saúde, caso as medidas 

necessárias fossem tomadas. 

Eram 3h10 e os pacientes continuavam chegando ao hospital. Toda a equipe da 

unidade estava mobilizada e atuante naquela madrugada, inclusive a equipe de funcionários do 

plantão diurno, que foi escalada para prestar apoio. 

 
3 Capacidade hospitalar operacional é a capacidade dos leitos em utilização e dos leitos passíveis de serem 

utilizados no momento do censo, ainda que estejam desocupados. Capacidade hospitalar de emergência é a 

somatória dos leitos que podem ser disponibilizados dentro de um hospital, em circunstâncias anormais ou de 

calamidade pública. Esta medida corresponde à soma da capacidade instalada e do número de leitos extras que 

podem ser instalados, aí incluídos os leitos auxiliares reversíveis. 
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Convocado para a reunião de emergência na prefeitura, Dr. Gabriel sabia que teria que 

tomar algumas decisões importantes. Olhou para todo o caos na emergência do hospital, tomou 

fôlego e partiu para o encontro com diversos membros do poder público. Durante o caminho, 

lembrou-se de tudo o que aprendera em sua carreira de médico humanitário sobre a defesa da 

vida humana, da prevenção, da promoção e da recuperação da saúde. Passaram pela sua mente 

cada parto que realizou e o sorriso no rosto das mães, cada plantão nas emergências de hospitais 

em que atuou e cada idoso que acompanhou em sua reta final de vida com qualidade e altruísmo. 

Recordou os votos que fizera, em sua formatura, de defender a vida humana acima de tudo. Por 

outro lado, acautelou-se mediante as lembranças de todos os ensinamentos que teve em sua 

especialização como gestor: da gestão de dinheiro público e da importância do cumprimento 

das contratualizações com lisura e em conformidade com as pactuações contratualizadas. 

Relembrou, inclusive, uma conversa que tivera dois anos antes com um dos auditores do 

controle externo, na qual teve a explicação de que a atividade desses órgãos não era apenas 

punitiva mas também orientadora e de que todos os ordenamentos legais e técnicos deveriam 

estar a serviço de uma gestão com equidade e transparência nas prestações de contas dos 

recursos pactuados e já previstos. 

Já na Secretaria de Saúde da prefeitura, a Secretária Dra. Carmem, cansada e muito 

preocupada com a população e com a mídia, iniciou a reunião com o diretor do equipamento 

público, Dr. Gabriel; com a Defesa Civil, representada pelo Sr. Geraldo Mascarenhas; com o 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, sob o comando do Coronel Kalel; e com o SAMU, 

representado pela Dra. Soraia. O Centro de Operações da Prefeitura4 também estava 

representado, pela coordenação do Sr. Francisco. Dra. Carmem iniciou a reunião pedindo o 

apoio de todos para conter o caos que se instalara na cidade. Sugeriu que, em equipe, 

construíssem um Plano de Emergência. O primeiro a se manifestar foi o Sr. Francisco, que 

disponibilizou todos os dados que tinha até então sobre os impactos das chuvas na cidade e 

comprometeu-se a manter o grupo sistematicamente informado, pois julgava de extrema 

importância a previsão da possibilidade de novos deslizamentos e, consequentemente, do 

aumento do número de vítimas nos próximos dias. Assim, enfatizou a importância do trabalho 

em conjunto com o COBOM e com o COPOM no gerenciamento das atuações do poder 

público. 

 
4 O Centro de Operações é o responsável por monitorar e otimizar o funcionamento da cidade diariamente, 

prevendo e gerenciando, por exemplo, as condições meteorológicas, deslizamentos, enchentes, acidentes, entre 

outras situações. 
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Dr. Gabriel expôs as suas preocupações. Lembrou os presentes do que acontecera no 

Rio de Janeiro exatamente um ano antes, quando mais de 900 pessoas morreram e mais de 300 

mil foram afetadas no que foi classificado, à época, como o pior desastre natural do país5. 

Lembrou-os, inclusive, de que as chuvas de grande intensidade haviam provocado os 

deslizamentos na região serrana, que tinha um histórico de grande vulnerabilidade. 

A questão dos atendimentos na área da saúde, segundo Dr. Gabriel, era mais complexa 

do que se imaginava, por três motivos. Em primeiro lugar, devia ser levada em conta a falta de 

estrutura adequada: a ausência de um plano de contingência descrito no contrato de gestão era 

uma barreira operacional e também orçamentária. Por conseguinte, era necessário analisar a 

possibilidade de utilização de mão de obra de funcionários externos ao hospital, bem como de 

provisão de materiais e medicamentos para o atendimento das urgências e emergências sem que 

a rotina hospitalar fosse afetada e sem o comprometimento dos serviços de saúde já realizados 

e primordiais. Haveria, desse modo, a necessidade de apoio extracontratual, bem como de 

melhora da capacidade de instalações – possivelmente através de transferências e 

encaminhamentos para hospitais da região, que eram dois, ambos privados. Assim sendo, o 

poder público precisaria utilizar-se de leitos e mão de obra privados. Além disso, o estoque de 

sangue no hospital estava no limite, sendo necessárias interfaces com hemocentros e ações para 

doação imediata. Em segundo lugar, havia uma dificuldade legal na execução dos atendimentos: 

embora a missão da área da saúde seja salvar vidas, e ainda que a supremacia do interesse 

público fosse o foco principal da gestão pública, o controle externo poderia questionar as 

condutas que fugissem à contratualização da organização social com o poder público e, além 

disso, a mídia poderia pôr em dúvida as condutas da diretoria do hospital, assim como as da 

própria gestão da Secretaria da Saúde. Em terceiro lugar, embora esse fosse um caso 

emergencial, deveriam ser considerados os alertas sobre doenças transmissíveis – a leptospirose 

por exemplo –, os transtornos psicossociais e a intensificação de doenças crônicas, ou seja, 

impactos diretos e indiretos causados pelo desastre. Dr. Gabriel concluiu ainda deixando claro 

que a natureza intersetorial e interdisciplinar de desastres como esse obriga a saúde coletiva a 

atuar sobre o tema e apoiar a formulação de novas políticas públicas que se dirijam diretamente 

às questões socioambientais. 

 

 
5 BANCO MUNDIAL. Avaliação de Perdas e Danos: Inundações e Deslizamentos na Região Serrana do Rio de 

Janeiro 2011. Brasília: BM; 2012. 
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1.3 Muitas dificuldades, poucas possibilidades 

A Secretária de Saúde, alarmada com a situação e sabendo que o diretor do hospital 

era, naquele momento, a melhor referência em saúde do município, concedeu liberdade total ao 

Dr. Gabriel para apresentar propostas e tomar decisões diante das demandas de saúde. Ele, 

perplexo com a responsabilidade que lhe fora imputada, mais uma vez pensou nos riscos 

humanitários, bem como nas determinações legais de conduta quanto ao erário público. Pálido, 

pensou: “E agora?” 

 

2 NOTAS DE ENSINO: O DILEMA DE GABRIEL6 

 

2.1 Breve relato do caso 

O caso "O dilema de Gabriel" trata de circunstâncias verossímeis ocorridas devido à 

falta de um plano de contingência/emergência, por parte do poder público, diante do risco de 

catástrofes ambientais. O Hospital Municipal de Vila Jesus, no município de Santa Cruz, é o 

cenário das dificuldades de atendimento da população afetada por um deslizamento na região 

serrana da cidade em 2012. O acidente é análogo ao que acontecera no Rio de Janeiro 

exatamente um ano antes, quando mais de 900 pessoas morreram e mais de 300 mil foram 

afetadas, no que foi classificado, à época, como o pior desastre natural do país. 

O caso oferece situações muito discutidas no contexto da gestão pública, como a 

utilização da estrutura pública para atender cidadãos em casos de catástrofes regionais e a 

conciliação das necessidades imediatas e não planejadas com as questões legais e de controle 

externo. Além disso, aborda questões emergenciais levantadas pelas catástrofes, como a 

necessidade de análise e formulação e/ou reformulação de políticas públicas que prevejam 

impactos diretos e indiretos na população, de maneira intersetorial e interdisciplinar. 

É nesse âmbito que o diretor do Hospital Municipal de Vila Jesus precisará atuar 

diretamente e propor ações, observando a gravidade das questões a ele imputadas e os princípios 

éticos profissionais, bem como as condições legais pertinentes para a sua atuação. Deverá 

analisar, ainda, os impactos que as ações causarão em todos os stakeholders. 

 

 
6 Este caso foi desenvolvido originalmente para a disciplina Redação de casos para ensino, ministrada pelo 

professor Fernando do A. Nogueira - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio 

Vargas. 
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2.2 Propósito do ensino – aplicabilidade 

Este caso de ensino pode ser empregado para analisar e debater diversos temas referentes 

ao ciclo de políticas públicas, tais como a responsabilidade do poder público na prevenção de 

catástrofes e os planos de emergência e contingência contra essas catástrofes, além da 

responsabilidade na gestão e no gerenciamento do erário público. Dessa forma, destaquem-se 

as principais propostas: 

 

❖ Gestão Pública 

➢ Analisar e debater a importância das parcerias entre o poder público e as organizações 

da sociedade civil na implementação das políticas públicas. 

➢ Demonstrar a importância da intersetorialidade para a gestão do governo. 

➢ Apresentar aos interessados a relevância do provisionamento de plano contingencial e 

orçamentário nas políticas públicas, bem como em contratos e pactuações. 

❖ Questões Legais e Controle Externo  

➢ Construir uma análise crítica no que tange à gestão do erário público e à burocracia legal 

para a implementação das políticas públicas. 

❖ Ética 

➢ Debater o emprego da ética em processos emergenciais que envolvam situações de risco 

para a população. 

 

2.3 Objetivos de ensino 

A intenção é oferecer ao leitor ou ao estudante a possibilidade de exercitar sua 

capacidade de analisar circunstâncias relativas às políticas públicas, considerando as questões 

contingenciais, éticas e burocráticas nas quais os atores da trama foram envolvidos. O caso 

destaca várias questões que se interligam na situação apresentada. 

 

2.4 Questões sugeridas para análise e discussão 

Observadas as fundamentações do caso de ensino, são estes os principais pontos de 

discussão: 
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1. Quais são os principais problemas encontrados pelo diretor do hospital, Dr. Gabriel? 

Por que ele se encontra diretamente envolvido no caso e quais as suas alternativas para 

solucioná-lo? 

2. Quais são os principais atores (stakeholders) envolvidos no caso? 

3. Quais são as ações emergenciais e de longo prazo que devem ser adotadas pelo poder 

público? 

4. Qual a importância do controle externo quanto às atividades emergenciais a serem 

desenvolvidas? 

5. Qual a importância da intersetorialidade neste caso? 

 

2.5 Referencial teórico para discussão 

Essencialmente, o referencial teórico utilizado neste caso de ensino firma-se na 

concepção de três linhas essenciais: a) a responsabilidade do poder público quanto à prevenção 

e a planos de emergência/contingência contra catástrofes; b) a importância da gestão do erário 

público em conformidade com os ordenamentos legais; e c) a relevância das parcerias entre o 

poder público e as organizações da sociedade civil na implementação das políticas públicas. 

Tais linhas serão discutidas a seguir. 

 

2.5.1 Prevenção e planos de contingência 

A prevenção e as propostas de contingência relativas às catástrofes ambientais são de 

extrema relevância: devem fazer parte dos planos e programas nacionais, estaduais e municipais 

e ser tratadas de maneira intersetorial. Além disso, a previsão orçamentária para quaisquer 

atividades contingenciais ou emergenciais devem estar previstas no orçamento anual do poder 

público. 

Para tanto, o engajamento dos atores públicos torna-se de grande relevância. Rodrigues 

(2011) destaca que o gestor deve saber diagnosticar demandas e necessidades sociais, planejar 

os meios, os instrumentos e os recursos adequados no sentido de atender aos fins almejados e 

incrementar a eficácia da política e a efetividade do gasto. Assim, espera-se que o gestor público 

seja capaz de observar as necessidades sociais, refletir e propor estratégias preventivas que 

visem ao bem-estar social. 
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 Tome-se como exemplo a catástrofe ocorrida na região serrana do Rio de Janeiro em 

2011: naquela circunstância, não havia qualquer plano de emergência que previsse ações diante 

de possíveis desastres naturais. O Banco Mundial publicou um relatório de Avaliação de Perdas 

e Danos sobre inundações e deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, no 

qual está relatado: 

(...) as perdas e danos econômicos foram significativos, com implicações relevantes 

sobre a qualidade de vida dos sobreviventes e para a atividade econômica na região... 

As perdas e danos totais foram estimados em R$ 4.8 bilhões, valor que, no entanto, 

omite impactos relevantes em setores como o da educação e o da saúde, que não 

puderam ser considerados em função da indisponibilidade de informações detalhadas. 

Dos custos totais, R$ 2.2 bilhões (46%) correspondem aos danos, custos diretos das 

inundações e deslizamentos. Por sua vez, as perdas (custos indiretos do desastre) 

foram estimadas em R$ 2.6 bilhões (54% dos custos totais) (2012, p. 21). 

 

Oportunamente, a catástrofe acabou por estimular políticas públicas de prevenção, 

pois a partir dela foi criado o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais (CEMADEM), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia Inovações e 

Comunicações. Em 2012, o governo federal lançou o Plano Nacional de Gestão de Riscos e 

Resposta a Desastres Naturais. 

 

2.5.2 A gestão do erário público e o controle externo 

A Administração Pública é monitorada através do controle interno, presente no âmbito 

da própria estrutura administrativa do Estado, e do controle externo, que pode ocorrer por meio 

do controle social, considerando-se a democracia participativa e direta, bem como pelos órgãos 

de controle. 

O Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e os Tribunais de Contas 

também exercem a função de controle externo da Administração Pública. Neste contexto, o 

Controle da Administração Pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por 

meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e revisão da atividade administrativa em 

quaisquer das esferas de poder. Assim, o controle externo é aquele desempenhado por órgão 

apartado do outro controlado, tendo como finalidade perfazer mecanismos, visando a garantir 

a plena eficácia das ações de gestão governamental. 

Pode-se dizer, então, que esses atores realizam a avaliação de políticas públicas. 

Podem, após a análise da implementação da política pública e, consequentemente, de suas 
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contas, através das prestações de contas, imputar recomendações, determinações e sugestões, 

bem como julgar as contas regulares ou irregulares no exercício (ano), como no caso dos 

Tribunais de Contas. 

Cabral (2014) destaca que a prestação de contas pelo Estado tem sido, em especial nas 

últimas décadas, compreendida como preocupação de bons governos. Portanto, o julgamento 

regular das contas por um órgão do controle externo pode demonstrar que a implementação da 

política pública foi executada com excelência. 

 

2.5.3 Parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil 

A partir de 1998, o governo federal possibilitou a qualificação de organizações da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, como organizações sociais, a fim de que elas pudessem 

atuar formalmente junto ao Estado na execução de atividades não exclusivas dele. Espera-se 

desse tipo de parceria a obtenção de mais qualidade e produtividade no gerenciamento das 

atividades contratualizadas entre a organização social e o poder público por meio de um 

instrumento jurídico denominado contrato de gestão.  

O contrato de gestão é o instrumento jurídico de um ajuste celebrado entre o poder 

público e órgãos ou entidades da administração direta ou indireta e entidades qualificadas como 

organizações sociais.  

De acordo com o Ministério da Administração Pública Federal e Reforma do Estado 

(MARE) (1998), por parte do poder público contratante o contrato de gestão é um instrumento 

de implementação, supervisão e avaliação de políticas públicas, de forma descentralizada, 

racionalizada e autonomizada, na medida em que vincula recursos ao atingimento de finalidades 

públicas. 

Assim, observa-se que a qualidade das especificações das metas e dos orçamentos a 

serem pactuados nesses instrumentos jurídicos (contratos de gestão) é de grande relevância para 

que a implementação das políticas públicas ocorra de maneira satisfatória.  

 

2.6 Direções – roteiro para análise e discussão 

É de extrema importância que a discussão do caso seja prevista de acordo com um 

roteiro de apoio. Nesse contexto, foi estabelecida, para uma aula de 50 minutos, uma estratégia 

de organização em 5 atos: 
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1o) O início (10 minutos)   

No primeiro momento da discussão do caso, é importante sugerir que os alunos 

descrevam o conteúdo que leram e apontem os trechos que julgaram de maior relevância na 

narrativa. 

2o) Cronologia dos fatos e principais atores envolvidos (10 minutos) 

É importante que o aluno possa analisar e discutir o caso cronologicamente, 

destacando os principais fatos, instituições e atores envolvidos e suas características. Para tanto, 

sugere-se a utilização de informações como apoio do entendimento, conforme o Apêndice 1 – 

Atores envolvidos.  

3o) Bloco 1 – Análise e discussão dos aspectos de gestão éticos, legais, midiáticos e da 

supremacia do interesse público (10 minutos) 

Para iniciar a discussão sobre os diversos aspectos do caso, convém questionar quais 

seriam as atuações necessárias do diretor do hospital, Dr. Gabriel, e quais seriam as suas 

principais preocupações e responsabilidades como (a) médico, (b) gestor, (c) cidadão, (d) 

implementador de políticas públicas e (e) membro da organização social. 

4o) Bloco 2 – Análise e discussão dos aspectos das responsabilidades do poder público 

e das parcerias com as organizações da sociedade civil (10 minutos) 

Cabe, neste momento da discussão, levar os alunos para o entendimento das 

responsabilidades do poder público sobre todo o ciclo das políticas públicas. 

5o) Bloco 3 – Análise e discussão dos aspectos emergenciais causados pelas catástrofes 

e da necessidade de analisar, formular e/ou reformular, de maneira intersetorial e 

interdisciplinar, políticas públicas que prevejam impactos diretos e indiretos na 

população (10 minutos) 

Neste momento, ao se expor a importância dos planos de contingência/emergência 

contra as catástrofes, sugere-se enfatizar cases reais ocorridos sobre o tema. É importante 

mencionar o case disposto neste caso de ensino, bem como outros dos quais os próprios alunos 

tenham conhecimento e que queiram compartilhar. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este caso apresenta circunstâncias verossímeis ocorridas devido à falta de plano de 

contingência/emergência por parte do poder público diante do risco de catástrofes ambientais. 

Traz possibilidades de demonstrar como a Administração Pública pode conduzir as políticas 

públicas de modo a garantir o bem-estar social, mesmo em meio à possibilidade de catástrofes 

ambientais. 
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5 APÊNDICE 1 – ATORES ENVOLVIDOS 

Ator envolvido Função do ator Atividade da Instituição 

Dr. Gabriel Diretor do Hospital pela 

Organização Social de 

Saúde 

Organizações Sociais (OS) são um modelo de organização pública não estatal destinado a absorver 

atividades publicizáveis mediante qualificação específica. Trata-se de uma forma de propriedade 

pública não estatal, constituída pelas associações civis sem fins lucrativos, que não são propriedade 

de nenhum indivíduo ou grupo e estão orientadas diretamente para o atendimento do interesse 

público (MARE, 1998). 

Sr. Carlos Enfermeiro-Chefe do 

Hospital Municipal 

Os hospitais são equipamentos públicos de atendimento à saúde que podem ser classificados pelo 

tipo de serviços que prestam.  

Dra. Carmem Secretária Municipal de 

Saúde 

Uma Secretaria Municipal de Saúde é parte do poder público e tem como função planejar, 

desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de saúde do município.  

Sr. Geraldo 

Mascarenhas 

Representante da Defesa 

Civil 

A Defesa Civil, ou proteção civil, oferece ações preventivas de socorro, assistenciais, visando evitar 

ou minimizar os desastres naturais. Ocupa-se também em manter e reestabelecer a normalidade 

social.  

Coronel Kalel Comandante do Corpo 

de Bombeiros da Polícia 

Militar 

COBOM – Execução de atividades de Defesa Civil, Prevenção e Combate a Incêndios, Buscas, 

Salvamentos e Socorros Públicos no âmbito de suas respectivas Unidades Federativas. 

Dra. Soraia Representante do SAMU 

– Serviço de 

Atendimento Móvel de 

Urgência 

O SAMU é um serviço pré-hospitalar que visa conectar as vítimas aos recursos de que elas 

necessitam e com a maior brevidade possível. 

Sr. Francisco Coordenador do Centro 

de Operações da 

Prefeitura 

O Centro de Operações ocupa-se em prever e alertar os setores responsáveis sobre possíveis riscos e 

ações a serem tomadas em casos de urgência/emergência. 



 

 
 

 


