
 

 

 

 

MARTAGÃO GESTEIRA: HOSPITAL DA CRIANÇA 

 O Hospital Martagão Gesteira é uma instituição filantrópica que, há 53 anos, assiste a crianças e 

adolescentes de toda a Bahia. É o único hospital exclusivamente pediátrico de Salvador e um dos mais importantes 

do Estado.  

Aproximadamente, por ano, são atendidos 80 mil pacientes e realizados cerca de 500 mil 

atendimentos gratuitamente, com referência para tratamentos de alta complexidade como neurocirurgia, 

cardiologia e oncologia. Atualmente, o Martagão Gesteira oferece atendimento em cerca de 30 especialidades de 

saúde e conta com uma estrutura de 220 leitos, incluindo 30 leitos de UTI (neonatal e pediátrica). 

O Hospital possui 10 ambulatórios de múltiplas especialidades, 3 de ortopedia e 4 de oncologia, além de 

centro cirúrgico equipado com 5 salas, brinquedotecas, ludoteca, biblioteca, classe escolar e serviço de bioimagem 

com alta tecnologia e laboratório especializado. O Martagão também é um dos mais importantes hospitais de ensino 

do país, formando todos os anos dezenas de residentes em pediatria e especialidades pediátricas, além de 

profissionais da área multidisciplinar. 

 

LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL 

A Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (LABCMI) foi fundada há 95 anos pelos pediatras Dr. 

Joaquim Martagão Gesteira, Dr. Álvaro Pontes Bahia e Dr. Álvaro da Franca Rocha. Preocupados com o alarmante 

quadro de mortalidade infantil no Estado, os médicos criaram a Liga Bahiana Contra a Mortalidade Infantil, que 

posteriormente foi rebatizada, em homenagem a um de seus fundadores. Desenvolvendo diversas ações, a Liga 

Álvaro Bahia contribuiu com a redução drástica da mortalidade infantil e nosso Estado, passando de 40%, na década 

de 1920, para 14%.  

É a instituição mantenedora do Hospital Martagão Gestora e do Hospital Sokids, e a responsável pela gestão 

do Hospital Estadual da Criança (HEC) e do Centro de Referência Estadual para pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista (CRE-TEA) – Novo Mundo. 

 

NOSSOS NÚMEROS EM 2017 

220  leitos   10,1 mil atendimentos psicológicos 

80 mil pacientes atendidos 6,4  mil  atendimentos domiciliares 

9,5 mil  pacientes internados 5,5  mil ultrassonografias 

253 mil  atendimentos ambulatoriais 3,7  mil  procedimentos cirúrgicos 

101 mil  exames laboratoriais 734 mil refeições 

 



 

 

 

 

SAIBA COMO COLABORAR 

Para ser possível manter e ampliar a complexa estrutura e os serviços prestados gratuitamente, o Martagão 

Gesteira conta com o apoio de pessoas físicas e jurídicas.  As principais formas de colaborar com o trabalho do 

Hospital Martagão Gesteira são as seguintes:  

• Se tornando um doador mensal do hospital  

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

e escritório e notas fiscais (cadastro no programa Nota Premiada, indicando o Martagão como instituição 

favorita de saúde)  

• 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  

• Fazendo uma transferência/depósito bancário nas seguintes contas: 

 

 

 

Para mais informações, acesse 

www.martagaogesteira.org.br, na seção Doe Agora, 

ou ligue para (71) 3032-3773. 
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