
 

 

MARTAGÃO GESTEIRA: HOSPITAL DA CRIANÇA 

 

O Hospital Martagão Gesteira é uma instituição filantrópica que há 52 anos assiste a crianças de todo o 

estado da Bahia, 100% SUS. São mais de 600 atendimentos por dia e uma equipe multidisciplinar formada por 

1.000 colaboradores, que oferece suporte integral para o cuidado físico, psíquico e social da criança de 0 a 15 anos. 

Referência em tratamentos de alta complexidade, o Martagão Gesteira oferece mais de 20 especialidades 

totalmente voltadas para a criança, com destaque para as especialidades de Oncologia, Cardiologia, Neurocirurgia, 

Cirurgia Cardíaca, Ortopedia, Cirurgia Plástica, entre outras. Para cada tipo de tratamento oferecido, o Martagão 

conta com uma assistência multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 

psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. 

Além de sua reconhecida importância assistencial, o Martagão Gesteira também é um dos mais importantes 

Hospitais Escolas, formando todos os anos dezenas de residentes em Pediatria e especialidades pediátricas, além 

de profissionais da área multidisciplinar. É mantido pela Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, fundada 

pelo médico e professor Álvaro Pontes Bahia há 93 anos.  

Localizado no bairro do Tororó, o Hospital Martagão Gesteira conta hoje com uma estrutura de 209 leitos, 

dos quais 10 de UTI Neonatal Cirúrgica, 20 de UTI Pediátrica, 20 leitos de UTD (Unidade de Treinamento para 

Desospitalizar).  Possui ainda ambulatório de Oncologia para realização de quimioterapias com atendimento 

integral e multidisciplinar diariamente. Ambulatório das múltiplas especialidades com   15 salas, serviço de 

Bioimagem com alta tecnologia e laboratório especializado, Centro Cirúrgico com equipado com 5 salas cirúrgicas, 

brinquedotecas, ludoteca, biblioteca, classe escolar e núcleo de ensino. 

 

COMO COLABORAR 

Para manter sua complexa estrutura, precisa do apoio da sociedade (pessoas físicas e jurídicas) e nela busca 

a superação para melhorias estruturais, com investimentos para ampliação dos serviços ofertados e implantação de 

novos projetos. 

As principais formas de colaborar com o trabalho do Hospital Martagão Gesteira são as seguintes: 

 

 Se tornando um doador mensal da instituição (http://martagaogesteira.com.br/doe-agora/)  

 Doando alimentos não-perecíveis e/ou cestas básicas, medicamentos, materiais de higiene, limpeza, 

cozinha e escritório, e notas fiscais (doações a serem entregues na sede do Hospital) 

 Se tornando um voluntário da instituição 

 Fazendo campanhas de arrecadação na sua empresa, família ou vizinhança 

 Indicando sua empresa para apoiar projetos, realizar campanhas de arrecadação ou doar o imposto de 

renda (1% quando apurado pelo lucro real) 

 

 

 Fazendo uma transferência/depósito bancário nas contas que seguem: 

http://martagaogesteira.com.br/doe-agora/


 

 

Para maiores informações, acesse www.martagaogesteira.org.br, na seção “Doe Agora”, ou entre em contato pelo 

telefone (71) 3032-3773. 

 

NOSSOS NÚMEROS 

• 209 leitos 

• 57.381 atendimentos especializados/ano 

• 7.194 internações/ano 

• 5. 685 cirurgias/ano 

• 30. 828 exames diagnósticos/ano 

• 25 crianças no Programa de Assistência Domiciliar e mais de 60 crianças desospitalizadas 

• 105.863 exames laboratoriais/ano 

 

 

A LIGA ÁLVARO BAHIA 

A história da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil se inicia através do sonho de três grandes 

médicos pediatras e amigos: Dr. Joaquim Martagão Gesteira, Dr. Álvaro Pontes Bahia e Dr. Álvaro da Franca Rocha. 

Preocupados com o alarmante quadro de mortalidade infantil na Bahia dos anos 20, esses médicos resolveram 

fundar uma instituição que defendesse, com bases científicas, a vida das crianças, mudando a forma caritativa dos 

cuidados da época. Assim nasceu, em 17 de junho de 1923, a Liga Bahiana Contra a Mortalidade Infantil.  O 

resultado do trabalho da Liga Álvaro Bahia em prol da criança foi a redução drástica da mortalidade infantil e nosso 

Estado, passando de 40% para 14% nos anos 20. 

Percebendo a necessidade de maior e melhor estrutura, qualidade e quantidade em serviços e 

atendimentos, Dr. Álvaro Bahia idealizou a construção de um Hospital, produto de seu sonho inabalável – o 

Hospital Martagão Gesteira. Foram 18 anos de luta, que mobilizou a classe médica, a sociedade baiana e as 

autoridades de saúde, nos âmbitos municipal, estadual e federal. Dr. Álvaro Bahia planejou o hospital em seus 

mínimos detalhes, inclusive o da formação de recursos humanos. O grande idealista faleceu em 8 de outubro de 

1964, aos 72 anos, sem ver o seu hospital inaugurado. 

http://www.martagaogesteira.org.br/

