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Apresentamos, neste relatório, os principais resultados da Liga Álvaro 
Bahia Contra a Mortalidade Infantil no ano de 2018. Além de 
indicadores assistenciais e financeiros, também destacamos algumas 
conquistas e novidades do Hospital Martagão Gesteira (HMG) e do 
Hospital SOKIDS, unidades próprias; do Centro de Referência para 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CRE-TEA) e do Hospital 
Estadual da Criança (HEC), unidades sob contratos de gestão. Como 
orientação, seguimos as diretrizes estratégicas da organização que há, 
95 anos leva saúde às crianças da Bahia.
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MAPA ESTRATÉGICO

Em 2019, continuamos trabalhando intensamente para atingir os
objetivos estratégicos da Liga Álvaro Bahia, definidos segundo as
diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração da instituição. 

ECONÔMICO-
FINANCEIRO

MERCADO
E CLIENTE

TECNOLOGIA
E PROCESSOS

APRENDIZADO
E CRESCIMENTO

AMPLIAR E DIVERSIFICAR
A RECEITA

GARANTIR SAÚDE
ECONÔMICA-FINANCEIRA

AMPLIAR A ALTA
COMPLEXIDADE

EXPANSÃO

IMPLANTAR SERVIÇO DE
ATENÇÃO À VIOLÊNCIA

CONTRA A CRIANÇA

EXPANDIR O
VOLUNTARIADO

CONSOLIDAR IMAGEM
INSTITUCIONAL

*Central de  Serviços Compartilhados (CSC)

ELEVAR A EFICIÊNCIA
OPERACIONAL DA CSC*

ELEVAR A EFICIÊNCIA
OPERACIONAL DA

ASSISTÊNCIA

DESENVOLVER
GOVERNANÇA
CORPORATIVA

PRESERVAR A CULTURA
ORGANIZACIONAL

RETER E DESENVOLVER
PESSOAS 

DESENVOLVER
ENSINO E PESQUISA

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

RESPONSABILIDADE SOCIAL
MARKETING

EXCELÊNCIA GOVERNANÇA

IDEOLOGIA CAPITAL HUMANO CONHECIMENTO

MISSÃO VISÃO DE FUTURO

CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO
HUMANO ATRAVÉS DE AÇÕES DE

MOBILIZAÇÃO SOCIAL, PREVENÇÃO,
ASSISTÊNCIA, REABILITAÇÃO, ENSINO
E PESQUISA COM ATENÇÃO À SAÚDE

DA MÃE E DA CRIANÇA.

SER UMA ORGANIZAÇÃO DE
REFERÊNCIA NO BRASIL COM
SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM

SAÚDE DA MÃE E DA
CRIANÇA ATÉ 2027.
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* UTD -  Unidade de Treinamento para Desospitalização
* PAVD - Programa de Assistência Ventilatória Domiciliar 

Indicadores

Internamentos - 6.265 Exames - 286.573 Refeições - 381.879

Atendimentos ambulatoriais 

Laboratório 104.172

Consultas médicas especializadas 55.771

Fisioterapia 30.425

Outros atendimentos ambulatoriais 17.178

Bioimagem 53.441

Oncologia 15.745

 Procedimentos cirúrgicos

Procedimentos 3.529

Pacientes atendidos 8.757

 UTD* + PAVD* + Home Care

Diárias no PAVD 10.005

Diárias na UTD 5.359

Desospitalizações 20

Hospital Dia

Procedimentos 4.246

Consultas 4.080
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HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA



HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA

Destaques
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Espaço do Voluntário
Começamos 2018 inaugurando uma área muito importante para o 
Martagão Gesteira:  o Espaço do Voluntário, construído com recursos 
oriundos das vendas do Bazar. A partir de janeiro, passamos a acolher, 
com mais conforto e carinho, as pessoas que se  doam em prol da 
instituição, em sete áreas: recreação para crianças, grupo de 
acolhimento para os acompanhantes, bazar, campanhas, atendimento 
ao público interno e externo, além de participação nos eventos e ações 
de captação de recursos.

Em outubro, tivemos uma programação diversificada para celebrar o Mês 
da Criança no Martagão. Com o mote “A Esperança é o que nos Liga”,  as 
atividades foram realizadas dentro e fora do hospital, envolvendo 
Voluntariado, Comissão de Humanização e parcerias da Captação de 
Recursos. Entre as ações, os pequenos participaram de uma visita guiada 
ao Barradão, onde assistiram a um jogo do Esporte Clube Vitória, e de um 
piquenique no Dique do Tororó. 

Mês da Criança

Modernização

A modernização da estrutura física do Hospital Martagão Gesteira foi um dos temas 
mais frequentes no ano de 2018. Por meio de uma parceria com a Jeunesse, 
reformamos o Ambulatório geral, onde mais de mil pacientes são atendidos 
semanalmente, em dez consultórios de especialidades pediátricas. Além disso, dois 
consultórios foram requalificados com recursos oriundos do Projeto Evento 
Solidário, em que pessoas físicas destinam recursos arrecadados em festas de 
aniversário, casamentos e outros eventos sociais para reformas estruturais de 
espaços do hospital. Em 2018, também foi concluída a reforma da Enfermaria 
Oncológica, no terceiro andar, com a entrega de mais 20 leitos. A obra foi realizada 
com recursos do Governo do Estado da Bahia. 

Alinhado com a evolução tecnológica, visando oferecer praticidade, agilidade e qualidade na 
prestação dos serviços, o Hospital Martagão Gesteira está investindo cada vez mais na 
informatização. Em 2018, implantamos um novo sistema no Ambulatório geral, 
permitindo, por exemplo, que o paciente saia do consultório com a data de retorno ou da próxima 
consulta agendada. A marcação de alguns serviços também já pode ser feita por meio do aplicativo 
WhatsApp. Outra novidade foi a aquisição do Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens 
(Pacs, da sigla em inglês), que facilita a comunicação entre os setores do hospital e 
oferece celeridade ao diagnóstico médico. 

Informatização



HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA

Indicadores

Raios-X 25.238

Atendimentos emergenciais 23.594

Tomografias 2.831

Cirurgias Pediátricas 2.597

Ultrassonografias 7.164

Eletrocardiogramas (ECG) 832
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Destaques

Feira de Saúde da Gestante

A equipe multidisciplinar do Hospital Estadual da Criança realizou, em 
março, a Feira de Saúde da Gestante, no Shopping Boulevard, em Feira 
de Santana. O evento contou com a expertise de psicólogos, assistentes 
sociais, fisioterapeutas, nutricionistas e enfermeiros obstétricos do 
hospital para tirar dúvidas e orientar gestantes de alto risco. 

No dia 19 de dezembro, comemoramos o primeiro aninho da 
maternidade do HEC. Inaugurada em 2017, com 44 leitos obstétricos, 
a maternidade realizou 3.888 atendimentos na emergência obstétrica e 
1.650 partos. Em homenagem ao aniversário, a coordenação da 
unidade realizou uma manhã de celebração, com vídeos que contaram 
a história de crescimento, bem como depoimentos de diversos 
profissionais envolvidos no processo de construção e concretização 
deste sonho.

Maternidade

Classes Hospitalares

Em novembro, inauguramos a classe hospitalar no Hospital Estadual da 
Criança. A ação faz parte do Serviço de Atendimento à Rede em 
Ambiências Hospitalares e Domiciliares (Sarahdo) desenvolvido pela 
Secretaria da Educação do Estado da Bahia. O serviço é destinado a 
estudantes internados, que possuem direito à educação. São 240 
estudantes que devem receber o ensino, somente em Feira de 
Santana.

Eletroencefalogramas (EEG) 369

Ecocardiogramas (ECO) 137



CRE-TEA

SOKIDS

Destaque

Indicadores

Destaque
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Atendimentos no pronto atendimento 23.506

Internamentos 461 

Indicadores

Terapia Ocupacional 2.304

Fonoaudiologia 2.263

Serviço Social 1.948

Educação Física 1.571

Enfermagem 917

Psicologia/Neuropsicologia 157

Matriciamento

Em 2018, o CRE-TEA desenvolveu um novo projeto para o 
matriciamento de profissionais de saúde, processo  de construção 
compartilhada entre duas ou mais equipes de saúde que criam propostas 
de intervenção pedagógico-terapêutica. De junho a dezembro, 109 
profissionais, de 26 cidades, participaram do projeto, que tem como 
objetivo sensibilizar os gestores municipais para o fortalecimento da 
atenção às pessoas com TEA .

Solidariedade

No Hospital SOKIDS, situado em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, os 
atendimentos também são uma forma de ajudar o Hospital Martagão 
Gesteira a assistir gratuitamente 80 mil crianças e adolescentes. A renda 
da unidade da Liga Álvaro Bahia contribui diretamente com o Martagão. O 
SOKIDS conta com dois consultórios de pronto atendimento, uma sala de 
acolhimento e uma sala de reanimação. A unidade da Liga Álvaro Bahia 
dispõe de serviços como emergência 24 horas, Raio-X e Laboratório.



* Durante o período eleitoral, de julho a outubro, as redes sociais do
  CRE-TEA e do HEC foram desativadas, em cumprimento à legislação
  eleitoral.
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HMG HEC* SOKIDSCRE-TEA*

Instagram e Facebook
LABCMI NAS REDES SOCIAIS

324.613

32.517

468

4.898

Interações 

1.507

269

36

248

Postagens

Total: 362.496Total: 2.060

Total: 129.130

16.934

1.180

95

1.054

Novos Inscritos

111.607

15.521

1.637

365

Seguidores 

Total: 19.263
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Relatório do Auditor Independente
sobre as demonstrações contábeis

Opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (“Entidade”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir, intitulada “Base 
para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis ”, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Entidade em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades 
sem finalidade de lucros (ITG 2002 (R1)).

Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis

Diferença não conciliada nos saldos de adiantamento a fornecedores, fornecedores e prestadores de 
serviço

Conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 06 às demonstrações contábeis, a Entidade mantém
registrado na Rubrica “Créditos diversos” o montante de R$ 1.051.099 decorrente de adiantamento a
fornecedores. A Entidade está procedendo com as composições, análises e conciliações de parte do saldo 
desta conta, no montante de R$ 346.896. Entretanto, esse trabalho não foi concluído até a emissão do nosso 
relatório de auditoria. Consequentemente, não nos foi possível concluir quanto aos possíveis efeitos desse 
assunto sobre as demonstrações contábeis da Entidade em 31 de dezembro de 2018.

Conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 10 às demonstrações contábeis, a Entidade mantém 
registrado na Rubrica “Fornecedores” o montante de R$ 1.915.443. A Entidade está procedendo com as 
composições, análises e conciliações de parte do saldo desta conta, no montante de R$ 384.616, referente a 
fornecedores de mercadorias e de R$ 106.306, referente a fornecedores de materiais consignados. 
Entretanto, esse trabalho não foi concluído até a emissão do nosso relatório de auditoria. Consequentemente, 
não nos foi possível concluir quanto aos possíveis efeitos desses assuntos sobre as demonstrações contábeis 
da Entidade em 31 de dezembro de 2018.

Conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 11 às demonstrações contábeis, a Entidade mantém registrado 
na Rubrica “Prestadores de serviços” o montante de R$ 14.511.218. A Entidade está procedendo com as 
composições, análises e conciliações de parte do saldo desta conta, no montante de R$ 716.788, referente a 
prestadores de serviços médicos. Entretanto, esse trabalho não foi concluído até a emissão do nosso relatório 
de auditoria. Consequentemente, não nos foi possível concluir quanto aos possíveis efeitos desse assunto 
sobre as demonstrações contábeis da Entidade em 31 de dezembro de 2018.

Aos
Diretores, Conselheiros e Administradores da
Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil
Salvador – BA
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Ausência de controle individual de bens, revisão da vida útil e teste de recuperabilidade (impairment) 
do ativo imobilizado

Em 31 de dezembro de 2018, a Entidade mantinha registrado na Rubrica “Imobilizado” o valor líquido de R$ 
25.888.514 (R$ 23.296.502 em 2017), conforme Nota Explicativa nº 09, referente a bens destinados à sua 
atividade operacional. Os Administradores da Entidade contrataram durante o exercício de 2018 uma 
empresa especializada para realização de levantamento patrimonial, avaliação da sua vida útil e realização de 
procedimentos pertinentes aos testes de recuperabilidade (impairment), cujo objetivo é identificar e 
mensurar os bens do seu ativo imobilizado e regularizar os registros contábeis. Entretanto, esse trabalho não 
foi concluído até a emissão do nosso relatório de auditoria. Consequentemente, não nos foi possível obter 
evidência de auditoria apropriada e suficiente em relação àqueles saldos.

Ajustes de exercícios anteriores

Durante o exercício de 2018, a Administração da Entidade identificou ajustes de naturezas diversas 
decorrentes de exercícios anteriores no montante líquido de R$ 1.563.309, que foram contabilizados no 
patrimônio líquido na Rubrica de “Ajuste de exercícios anteriores”. As práticas contábeis adotadas no Brasil, 
por meio do CPC 23 – Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro, determinam que 
correções de erros sejam contabilizadas contra as contas impactadas pelo erro e as demonstrações 
contábeis comparativas reapresentadas de maneira a refletir a referida correção. A Administração da 
Entidade não efetuou os ajustes de maneira retrospectiva, conforme requerido pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil e esse efeito está apresentado indevidamente na Rubrica “Ajuste de exercícios anteriores” 
no patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no código de ética profissional 
do contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas.

Outros assuntos

Auditoria do período anterior

As demonstrações contábeis da Entidade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram por nós 
examinadas, emitimos relatório em 25 de maio de 2018 com ressalvas referentes à limitação nos saldos de 
abertura e limitação nos saldos de depósitos e bloqueios judiciais, sem efeitos para o período atual, além das 
ressalvas mantidas neste relatório.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades sem finalidade de lucros (ITG 
2002 (R1)), assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a Administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Relatório do Auditor Independente
sobre as demonstrações contábeis
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BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1 – S – BA

Manuel Perez Martinez Junior
Contador CRC BA - 025458/O-0

Salvador, 22 de abril de 2019.

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião com ressalvas. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional;

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Relatório do Auditor Independente
sobre as demonstrações contábeis
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 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Passivo e patrimônio líquido

 25.140.102  27.880.578 

 377.326 
 12 
 23.296.502 
 1.466.262 
 

  510.120 
 12 
 25.888.514 
 1.481.932 

5

8
9

 Não circulante 

 Depósitos e bloqueios judiciais 
 Investimentos 
 Imobilizado 
 Intangível 

20172018
Nota

explicativa

 52.597.394  62.972.382 

 19.476.058 
 27.333.892 
 2.579.941 
 3.171.908 
 35.595 
 

 17.032.954 
 41.521.469 
 1.818.539 
 2.557.313 
 42.107 

3
4
6
7

 Circulante

 Caixa e equivalentes de caixa 
 Contas a receber 
 Créditos diversos 
 Estoques 
 Despesas antecipadas 

20172018
Nota

explicativa

Ativo

 77.737.496  90.852.960  Total do ativo 

 16.470.468 

 77.737.496  90.852.960 

 22.781.654 

 963.038 
 12.459.245 
 3.048.185 

963.038 
-
21.818.616 
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Total do passivo e do patrimônio líquido 

Patrimônio líquido 

Patrimônio social 
Ajuste de avaliação patrimonial 
Superávit acumulado 

20172018
Nota

explicativa

 17.770.592  14.246.772 

35.361 
 2.202.069 
 9.819.971 
 5.713.191 

  2.007.947 
 9.927.450 
 2.311.375 
 

12
13
14
17

 Não circulante 

 Obrigações sociais e trabalhistas 
 Obrigações tributárias 
 Empréstimos e financiamentos 
 Provisão para riscos processuais 

20172018
Nota

explicativa

 43.496.436  53.824.534 

 7.376.906 
 7.808.738 
 14.075.728 
 1.004.177 
 3.110.995 
 8.230.192 
 456.466 
 826.807 
 606.427 

 1.915.443 
 14.511.218 
 17.859.839 
 852.051 
 2.535.855 
 9.667.887 
 456.466 
 5.712.676 
 313.099 

10
11
12
13
14
15
16

 Circulante 
 Fornecedores  
 Prestadores de serviços 
 Obrigações sociais e trabalhistas 
 Obrigações tributárias 
 Empréstimos e financiamentos 
 Convênios com o poder público 
 Bens de terceiros 
 Contrato de Gestão 
 Outras contas a pagar 

20172018
Nota

explicativa

Denilson Monteiro Costa

Contador - CRC/BA 18.851/O-1

Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil

Carlos Emanuel Rocha de Melo

Diretor-presidente

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(EM REAIS, CENTAVOS OMITIDOS)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
NO EXERCÍCIO (DRE)
Valores em Reais
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27%

32%

6%

2016 2017 2018

Taxa de crescimento dos serviços
Taxa crescimento do Faturamento da LABCMI - Sem Contratos de OS
O Hospital Martagão Gesteira mantém uma taxa de crescimento dos seus serviços superior
a 20% ao longo dos últimos 10 anos, apesar de que em 2018 o crescimento ter desacelerado
fruto da plena ocupação física do Hospital, o desafio agora é ampliarmos cada vez mais
a complexidade dos serviços e por isso a maior parte dos projetos em 2018 foram voltados
ao crescimento da Oncologia e implantação dos Transplantes.

2016 2017 20182016 2017 2018

Passivo Não Circulante
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Redução do Passivo
A Instituição vem reduzindo seu passivo ao longo dos anos. Em 2018, foram renegociamos
os empréstimos bancários, com redução de 5% no custo do capital, apesar das taxas
de juros continuarem altíssimas. Aguardamos esperançosos uma nova política nacional de
financiamento para os Hospitais Filantrópicos com taxas mais baixas.
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Outras Receitas Não Operacionais
Compõem esta rubrica as doações diversas, eventos, emendas parlamentares, parcerias e
convênios. Em 2018, superamos a casa dos 10 milhões captados, o que demonstra a
confiança da sociedade na Instituição; entretanto, 90% destes recursos são “carimbados”
(recursos de aplicação obrigatória) para obras e compra de equipamentos. O aumento
da captação de recursos livres (aplicação em custeio) é hoje o maior desafio do setor
de Marketing diante do déficit operacional que o SUS impõe à operação do Hospital.
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Resultado Operacional Hospital
Martagão Gesteira – 100% SUS

Déficit SUS - Matagão Gesteira
Em 2018, a operação com o SUS no Hospital Martagão Gesteira deixou um déficit econômico
de R$ 6.655.384,00. Este déficit foi coberto 35% por empréstimo bancário e 65% por nossos
doadores. O que demonstra o tamanho do desafio e a necessidade de ampliação da
participação da sociedade.
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Hospital Estadual da Criança

Rua José Duarte, 114, Tororó, Salvador, Bahia, 
CEP: 40050-050
Telefone: (71) 3032-3700
Email: hmg@martagaogesteira.org.br
www.martagaogesteira.org.br
Instagram: @martagaogesteira
Facebook: /hospitalmartagaogesteira

Avenida Eduardo Fróes da Mota, Brasília, Feira 
de Santana, Bahia, CEP: 44089-340
Telefone: (75) 3602-0300
Email: ascom.hec@labcmi.org.br 
www.saude.ba.gov.br/hospital/hec/ 
Instagram: @hospitalestadualdacrianca   
Facebook: /hecfeiradesantana

Largo do Campo Grande, 36, Campo Grande, 
Salvador, Bahia, CEP: 40080-121
Telefone:  (71) 3336-6147
E-mail: contato.cretea@labcmi.org.br
Facebook: /creteabahia

Av. Praia de Itapuã, 340, Vilas do Atlântico,
Lauro de Freitas, Bahia, CEP: 42700-000 
Telefone: (71) 3034-8900
Instagram: @hospitalsokids
Facebook: /sokidshospitalinfantil


