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Rua José Duarte, 114, Tororó, 
Salvador, Bahia, 40050-050
 
hmg@martagaogesteira.org.br  

71 3032-3700

Liga Álvaro 
Bahia Contra a 
Mortalidade Infantil (LABCMI)
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Expediente:
Este Balanço Social é de
responsabilidade da Liga Álvaro
Bahia Contra a Mortalidade
Infantil (LABCMI). A versão
online está disponível no site
martagaogesteira.org.br

Textos, fotos e edição:
Comunicação da LABCMI

Balanço Social 2018

Para saber mais sobre o trabalho
desenvolvido pela LABCMI, entre
em contato:
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Para um pai, poucas coisas no mundo 
são tão fortes quanto olhar nos olhos 
de um filho e ver o brilho de quem 
sonha grande. Sonha em construir 
castelos de areia e desbravar 
constelações desconhecidas. A Liga 
Álvaro Bahia Contra a Mortalidade 
Infantil (LABCMI) também nasceu 
de um sonho, mas numa época em 
que o desafio era outro: garantir o 
direito à vida e à saúde de milhares 
de crianças da Bahia. 

Em mais de 90 anos de atividades, 
a LABCMI ajudou a mudar essa 
realidade no estado e se tornou um 
importante ator na promoção da 
saúde de crianças e adolescentes. 
Neste Balanço Social, números 
traduzem sonhos e resultados 
revelam a esperança de famílias 
inteiras que buscam tratamentos de 
saúde com excelência. 

A transparência é nosso guia no 
desenvolvimento de um trabalho 
incansável, que só é possível graças 
ao empenho e à determinação 

de colaboradores, voluntários, 
doadores, parceiros e apoiadores.

Atualmente, a Liga Álvaro Bahia e 
seus mais de 2.400 colaboradores 
trava uma luta diária em quatro 
unidades de saúde, instaladas em 
três cidades baianas. São duas 
unidades próprias: o Hospital 
Martagão Gesteira, em Salvador 
–  que possui  uma unidade 
especializada em pediatria no bairro 
de Roma, chamada Hospital Dia –, e o 
Hospital Sokids em Lauro de Freitas. 
E outras duas administradas por 
meio de contratos de gestão com 
a Secretaria de Saúde do Estado da 
Bahia: o Hospital Estadual da Criança 
(HEC), em Feira de Santana, e o 
Centro de Referência Estadual para 
Pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista (CRE-TEA), também na 
capital baiana. 

Nas próximas páginas, você vai 
conferir os esforços de quem luta 
pelo bem, acolhe e transforma a 
realidade de tantos filhos da Bahia. 

Sonhos,
pais e filhos

Apresentação



Missão
Contribuir com o desenvolvimento 
humano através de ações de 
mobilização social, prevenção, 
assistência, reabilitação, ensino e 
pesquisa, com atenção à saúde da 
mãe e da criança.

Valores
Qualidade na prestação de serviço, ética, profissionalismo, gestão transparente 
e efetiva, valorização profissional, comprometimento dos colaboradores com a 
instituição, interação, sustentabilidade social e ambiental.

Visão
Ser uma organização de referência 
no Brasil, com soluções sustentáveis 
em saúde da mãe e da criança até 
2027.

Mapa Estratégico



Corpo Dirigente
2018 - 2021

DIRETORIA

• Carlos Emanuel Rocha de Melo 
(Diretor-presidente)

• Bráulio Xavier da Silva Pereira Neto 
(Diretor Vice-presidente)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

• Albérico Machado Mascarenhas
• Carlos Emanuel Rocha de Melo
• Carlos Roberto Melo Filho
• Durval F. de Carvalho Olivieri
• Eduardo Duder Peixoto
• José Eduardo Athayde de Almeida
• José Maurício Guimarães Martins 

(Presidente)
• José Raimundo Bahia Sapucaia 
• Leonardo Fichman
• Pedro Borges da Silva Teles
• Roberto Luiz Pimentel Lerner
• Rosina Bahia Alice Carvalho dos 

Santos (Presidente de Honra)

CONSELHO FISCAL

• Adriana S. C. Gottschald Ferreira
• Bruno da Costa Rocha
• Djanira Alkmim Oliveira
• Layane Christine Contreiras Lima
• Marco Césare Braga Pereira
• Maria das Graças Silva Macêdodo
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Agradecer sempre!

O raiar de 2018 trazia consigo um mar 

de incertezas sobre o futuro. Fé nas 

boas práticas, disciplina no trabalho 

e amor pelo que faz seriam a luz na 

escuridão da incerteza. Assim foi o 

nosso começo em Janeiro!

Hoje, esta organização abençoada por 

Deus e construída pelo suor humano 

tem muito o que agradecer.

O Martagão seguiu se consolidando 

cada vez mais como hospital de extraor-

dinária qualidade no que faz e ofereceu 

oportunidade de vida a milhares de 

crianças que enfrentam as mais variadas 

formas de agravo. Mais do que acolher e 

tratar bem, com amor, respeito, carinho 

e compaixão, soube usar a ciência e a 

técnica a serviço dos menos favore-

cidos, fazendo sua parte no grande 

desafio de reduzir as injustiças sociais 

que nos incomodam todos os dias.

O Hospital Sokids, nossa pequena 

unidade em Lauro de Freitas, seguiu 

firme em seu planejamento. Terminou 

o ano preparado para alçar vôos muito 

mais altos.

O Hospital Estadual da Criança 

surpreendeu ao se consolidar, de forma 

silenciosa, como uma maternidade de 

referência na Bahia. Foi impressionante 

como o desafio de iniciar um atendi-

mento tão complexo foi superado de 

forma tão tranquila.

O Centro de Referência Estadual para 

Pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista (CRE-TEA) encontrou o caminho 

do matriciamento. O desafio de atender 

o autista só pode ser enfrentado através 

da multiplicação do conhecimento para a 

rede de atenção psicossocial já existente 

e, foi em 2018 que este sonho começou a 

se tornar realidade.

Como todo sonho, se apoia em uma meta 

financeira; manter as finanças saudáveis 

é muito mais que um compromisso 

com nossos apoiadores; é a garantia do 

amanhã. Nosso balanço contábil resume 

bem o equilíbrio alcançado.

Só temos a agradecer por tudo isso e por 

muito mais: agradecer aos nossos mais de 

quatrocentos voluntários, aos mais de mil 

apoiadores, entre pessoas físicas e jurídi-

cas e aos nossos quase cento e trinta mil 

seguidores. Sem essa gente, a gente não 

seria a gente.

O nosso lamento fica por conta do 

número galopante e assustador de 

registros de violência contra mulheres e 

crianças. Números estes que nos chegam 

com nome e CPF, com histórias de vida 

e sofrimento. Lutar contra essa situação 

é mais que um direito legítimo da nossa 

Instituição: é um dever do qual não fugire-

mos.

Carta do Presidente

Carlos Emanuel Rocha de Melo
Diretor-presidente da Liga Álvaro Bahia
Contra a Mortalidade Infantil
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“Fé nas boas 
práticas, 
disciplina no 
trabalho e 
amor pelo que 
fazemos”
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2016

- Cantora Ivete Sangalo faz segundo show em prol do  Hospital Martagão Gesteira
- Liga Álvaro Bahia assume gestão e inaugura o CRE-TEA
- Liga Álvaro Bahia inaugura o Hospital Sokids, em Vilas do Atlântico
- No Martagão Gesteira, são inaugurados o Ambulatório da Oncologia -
 “Cantinho do Saulo” e a UTI Ivete Sangalo 
- Martagão Gesteira inaugura o Hospital Dia, no bairro de Roma

Década de 1940

É iniciada a construção 
do Hospital Martagão 
Gesteira, no bairro do 
Tororó

Décadas de 1960 a 1980 

De 2010 a 2018

1964

Obra do Hospital 
Martagão Gesteira 
é concluída, 
meses antes do 
falecimento do
Dr. Álvaro Bahia

2010

Hospital Martagão 
Gesteira amplia os 
procedimentos de alta 
complexidade, com a 
realização da primeira 
cirurgia cardíaca

2011

Martagão Gesteira 
inaugura a 
primeira Unidade 
de Neurocirurgia 
Pediátrica
da Bahia

2012

Martagão Gesteira 
inaugura a UTD 
- Unidade de 
Treinamento para 
Desospitalização

Década de 1920

Asilo dos Expostos, da Santa Casa 
de Misericórdia da Bahia, recebia 
crianças abandonadas. Ali, de 100 
crianças colocadas na RODA, como 
era conhecido o engenho medieval, 40 
morriam antes de completar 1 ano de 
vida

1923 

Preocupados com os alarmantes 
números da mortalidade infantil, 
os médicos Álvaro Bahia e 
Martagão Gesteira fundam a Liga 
Bahiana Contra a Mortalidade 
Infantil

NOSSA HISTÓRIA



9

2017

- Inauguração da Primeira
Etapa da Enfermaria Oncológica
- Construção do Espaço
das Mães da UTD
- HEC inaugura a Maternidade

2018

No Martagão Gesteira são 
inaugurados a reforma do 
Ambulatório Geral, o Espaço 
do Voluntariado e a obra da 
Enfermaria Oncológica é concluída 

1965

Martagão Gesteira
é inaugurado e 
funciona como 
maior hospital 
pediátrico do 
estado

Décadas de 1990 A 2000

Hospital Martagão Gesteira amplia 
sua estrutura física e aumenta 
a oferta de serviços de alta 
complexidade.
Em sua fase de autogestão, Hospital 
investe no desenvolvimento de 
eventos científicos

2013

Martagão Gesteira 
desenvolve o 
Programa de 
Assistência 
Ventilatória 
Domiciliar (PAVD)))

2015

- Martagão Gesteira inaugura a UTI 
Neonatal Cirúrgica José Bahia 
- Cantora Ivete Sangalo faz primeiro 
show em prol do Hospital Martagão 
Gesteira
- Liga Álvaro Bahia assume gestão do
Hospital Estadual da Criança (HEC)

Década de 1930

A Liga desenvolve 
suas atividades na 
Pupileira Juracy 
Magalhães, com 
atendimento a 
crianças até 2 anos

1937 

É inaugurada a Escola de Puericultura 
Raymundo Pereira de Magalhães, com 
funcionamento da Creche Escola, Escola 
para Mãezinhas, Posto de Vacinação e 
Consultório de Higiene Infantil. A Liga 
inaugura o primeiro Banco de Leite 
Materno do país
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RAIOS-X: 
25.238

ATENDIMENTOS
EMERGENCIAIS:
23.594 

ELETROCARDIO-
GRAMA (ECG): ):
832 

ELETROENCEFALO-
GRAMA (EEG):
369

Indicadores 2018
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O Hospital Estadual da Criança 
(HEC) é uma unidade da Secretaria 
de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) 
em Feira de Santana, referência 
em média e alta complexidade 
pediátrica e em gestação de alto 
risco na Bahia. Desde 2015, a Liga 
Álvaro Bahia realiza a gestão, 
operacionalização e execução das 
ações e serviços de saúde no HEC, 
buscando a modernidade, eficiência 
e economia do gerenciamento 
de recursos. Em 2018, a unidade 
realizou 72 mil atendimentos totais.
Além de prestar serviço de 
diagnose e terapia, ambulatório 
de especialidades, internação e 
atividades de ensino e pesquisa, 
o HEC conta também com uma 
maternidade,  capaz de realizar 

partos de alto risco. Com uma 
área total de 39.200 m2, o hospital 
está instalado em 8.568 m² de 
área construída, divididos em sete 
pavimentos. Ao todo, são 240 leitos 
de internação e 31 de emergência. O 
acesso à Unidade é organizado pelo 
dispositivo de Acolhimento com 
Classificação de Risco (ACR).  
P a r a  p r e s t a r  a s s i s t ê n c i a 
humanizada, garantindo boas 
práticas e a segurança na atenção 
às crianças e gestantes da Bahia, 
o HEC conta com mais de 20 
especialidades pediátricas, uma 
equipe multidisciplinar capacitada, 
residência médica de nutrição e 
fisioterapia, além dos estágios 
obrigatórios em diversas áreas da 
saúde.

HEC é referência em tratamento 
médico de alta complexidade para
a criança e a gestante

TOMOGRAFIAS:
2.831

ECOCARDIO-
GRAMA (ECO):
2.831

ULTRASONOGRAFIAS: 
7.164

CIRURGIAS
PEDIÁTRICAS:
2.597
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MATERNIDADE 
DO HEC 
COMEMORA
UM ANO DE 
INAUGURAÇÃO 
E MAIS DE 1800 
PARTOS EM 2018

A equipe multidisciplinar do HEC 
realizou, em março, a Feira de Saú-
de da Gestante. O evento aconteceu 
no Shopping Boulevard, em Feira de 
Santana, e contou com a expertise 
de psicólogos, assistentes sociais, 
fisioterapeutas, nutricionistas e enfer-

Hospital Estadual 
da Criança realiza 
Feira de Saúde da 
Gestante

meiros obstétricos do hospital, para 
tirar dúvidas e orientar gestantes de 
alto risco.  O objetivo da Feira foi 
empoderar as gestantes e elucidar 
as dúvidas existentes, inclusive dos 
familiares, a respeito da gestação e 
maternidade, garantindo, assim, um 
momento único e especial no parto. 
A atividade fez parte do encerramen-
to das atividades do mês da mulher, 
que proporcionou palestras e ações 
para acompanhantes, pacientes e 
colaboradoras da unidade. 
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No dia 19 de dezembro,comemoramos 
o primeiro ano da maternidade 
do Hospital Estadual da Criança. 
Inaugurada em 2017, com 44 
leitos obstétricos, a maternidade 
realizou 3.888 atendimentos na 
emergência obstétrica e 1.806 
partos. Marcando as celebrações 
da data, 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.

Os dados de atendimento de 
casos de violência contra criança 
e adolescente no Hospital Estadual 
da Criança, divulgados no ano de 
2017, chamaram a atenção da Liga 
Álvaro Bahia contra a Mortalidade 
Infantil (LABCMI). Foram 547 
casos de violência contra a criança 
atendidos no HEC, a maior parte 
por negligência e violência física; 
crianças entre 1 e 6 anos. Por isso, 
no ano passado, o HEC lançou a 
campanha “Nem Todo Esconde-
esconde É Brincadeira”, às vésperas 
da Micareta de Feira de Santana, 
a fim de mobilizar os diversos 
setores da sociedade, no sentido 
de conscientizar a população sobre 
a importância de denunciar as 
agressões e a exploração sexual 
infanto-juvenil.

HEC realiza campanha contra a violência
e exploração sexual infantil

“Proteger as crianças é uma 
obrigação de toda a sociedade, 
extrapolando os limites dos governos 
e autoridades. É responsabilidade de 
cada indivíduo, de cada ser humano. 
A criança, além de sua condição 
indefesa, carrega em si a esperança 
de um amanhã melhor”, destaca 
Carlos Emanuel Melo, Diretor-
presidente da LABCMI. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA:
1.571

ENFERMAGEM:
917

NEUROPEDIATRIA:
214

PSIQUIATRIA:
502

FONOAUDIOLOGIA:
2.263

SERVIÇO SOCIAL:
1.948

TERAPIA OCUPACIONAL:
2.304

PSICOLOGIA/
NEUROPSICOLOGIA: 
2.154

Indicadores 2018
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Pioneiro no Brasil, o Centro de 
Referência Estadual para Pessoas 
com Transtorno do Espectro 
Autista (CRE-TEA) completou, em 
2018, dois anos de atividades. A 
unidade da Secretaria de Saúde do 
Estado é gerida pela 
Liga Álvaro Bahia 
Contra a Mortalidade 
Infantil (LABCMI) e já 
realizou mais de nove 
mil atendimentos 
em á reas  como 
n e u r o p e d i a t r i a , 
psicologia e terapia 
ocupacional. O CRE-
TEA é o primeiro Centro no Brasil com 
um modelo docente-assistencial de 
matriciamento e capacitação da rede 
de saúde e educação pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). De junho a 
dezembro, 109 profissionais, de 26 
cidades, participaram das ações 

Centro de referência para pessoas com
autismo completa 2 anos de atividades

de matriciamento, que tem como 
objetivo sensibilizar os gestores 
municipais para o fortalecimento da 
atenção às pessoas com TEA.
O CRE-TEA está localizado no bairro 
do Campo Grande, em Salvador, no 

prédio da antiga Escola de 
Puericultura Raymundo 
Pereira de Magalhães, 
fundada pela LABCMI, 
em 1937, onde também 
funcionou o primeiro 
Banco de Leite Materno do 
país.  Atualmente, o CRE-
TEA possui 200 pacientes 
em acompanhamento 

e conta com salas equipadas para 
estimular o desenvolvimento 
cognitivo dos pacientes, além de 
equipe multidisciplinar formada 
por neuropediatra, fonoaudiólogo, 
psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, 
entre outros. 

9 mil
atendimentos 

em áreas como 
neuropediatria, 

psicologia
e terapia 

ocupacional
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INTERNAMENTOS: 
ATENDIMENTOS
NO PRONTO
ATENDIMENTO:

23.506 461

Indicadores 2018
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O Sokids é um hospital pediátrico de 

média complexidade em atendimento 

clínico,  em Vilas do Atlântico, Lauro 

de Freitas, Bahia.  É a única unidade 

de emergência pediátrica 24 horas, 

que atende a saúde 

s u p l e m e n t a r  n o 

município da Região 

M e t ro p o l i t a n a  d e 

Salvador.  Além de 

pronto atendimento 

24 horas, o Sokids 

dispõe de Raio-X e 

Laboratório, com equipe multidisciplinar 

composta por médicos especializados, 

e n f e r m e i r o s ,  n u t r i c i o n i s t a s , 

f i s ioterapeutas e  técnicos de 

enfermagem. Em 2018, o Sokids realizou 

Sokids é o único hospital
exclusivamente pediátrico
em Lauro de Freitas

cerca de 24 mil atendimentos em 

pacientes de 0 a 15 anos. Inaugurado em 

2013 com o nome de Sobaby, em junho 

de 2016 o hospital foi reposicionado 

como Sokids. Atualmente, a estrutura 

da unidade de saúde é 

composta por oito leitos 

de pronto atendimento, 

dois leitos de internamento 

apartamento, seis leitos de 

internamento enfermaria 

e uma sala de reanimação 

para as emergências. O 

Hospital Sokids é administrado pela 

Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade 

Infantil e toda a sua renda ajuda na 

manutenção do hospital filantrópico 

Martagão Gesteira. 

24 mil
atendimentos
em pacientes
de 0 a 15 anos

em 2018
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EXAMES: BIOIMAGEM
36.089

REFEIÇÕES: 
648.774

INTERNAMENTOS:
9.463

EXAMES: LABORATÓRIO
286.573

Indicadores 2018
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O Martagão Gesteira
é referência em 
pediatria na Bahia 
há 54 anos

LABORATÓRIO:
104.172

FISIOTERAPIA:
31.125 

BIOIMAGEM:
36.089

ONCOLOGIA:
9.160

CONSULTAS
MÉDICAS
ESPECIALIZADAS:
48.005 

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS:

Em 54 anos de história, o Hospital 
Martagão Gesteira tornou-se 
referência em pediatria na Bahia, 
ocupando o posto de maior hospital 
exclusivamente pediátrico do Norte 
e Nordeste. Atualmente, o Martagão 
Gesteira atende gratuitamente, por 
ano, cerca de 80 mil pacientes vindos 
de todo o estado. 
Com um corpo clínico 
formado pelos mais 
competentes médicos 
e especial istas em 
pediatria da Bahia, o 
hospital filantrópico 
destaca-se tanto nos 
números, quanto na 
qualidade dos serviços 
prestados - muitos deles, únicos no 
estado. Em 2018, foram realizados 
mais de 500 mil atendimentos, 
com notoriedade para áreas de alta 
complexidade, como neurologia, 
cardiologia e oncologia.  A variedade 
e a complexidade dos casos clínicos 
que o Martagão Gesteira atende em 

mais de 24 especialidades pediátricas 
contam com o suporte de uma 
equipe multidisciplinar capacitada 
e equipamentos modernos. Em 
2018, a Bioimagem realizou 36.089 
ambulatoriais,  o centro cirúrgico 
fez 6.749 procedimentos cirúrgicos 
e o Laboratório processou 104.172 
exames ambulatoriais. Sua sede, 
no bairro do Tororó, em Salvador, 
está situada em um prédio de sete 
andares, com mais de 7.900 m2 de 
área construída. Já o Hospital Dia, 
unidade especializada em cirurgias 

de pequeno porte, está 
localizada no bairro 
de Roma. Ao todo, 
o Martagão dispõe 
de 220 leitos, 3 UTIs, 
brinquedotecas, sala 
de reabilitação e 17 
consultórios, divididos 
nos Ambulatórios Geral, 

de Ortopedia e de Oncologia. Todo o 
trabalho que o Martagão Gesteira faz 
pela saúde das crianças da Bahia só 
é possível graças à solidariedade da 
sociedade baiana, que ajuda a manter 
o hospital por meio de doações, 
parcerias, eventos e projetos.

O Martagão 
Gesteira atende 
gratuitamente,
por ano, cerca

de 80 mil
crianças
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O Hospital Martagão Gesteira articula 

os sujeitos envolvidos no processo 

de saúde (usuários, colaboradores e 

gestores), atendendo aos princípios 

e diretrizes da Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão 

do SUS (PNH). O Grupo de Trabalho 

de Humanização (GTH), composto 

voluntariamente por colaboradores 

da equipe multiprofissional, é um 

importante ator no desenvolvimento 

de projetos e ações da assistência 

humanizada e corresponsável, na 

disseminação e no fortalecimento da 

cultura de humanização na instituição. 

Além do GTH, em 2018, a humanização 

norteou dispositivos, projetos e ações 

como Comissão de Espiritualidade, 

reinauguração do Espaço de Convivência 

do Colaborador, Ações de Educação 

Continuada, Feira de Segurança do 

Paciente, Brinquedotecas, Classe 

Hospitalar, Projeto Carrinho da Alegria, 

Ouvidoria, Pesquisa de Satisfação e 

Questionário de Humanização e Projeto 

Datas Comemorativas “Fazendo a Festa 

no Hospital”. 

Humanização: um hospital que acolhe

CONSULTAS: 

PROCEDIMENTOS:

PACIENTES
ATENDIDOS:

PROCEDIMENTOS:
4.246

4.080

PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS 

HOSPITAL DIA

3.377

3.679
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Voluntariado: o coração do Martagão

O voluntariado é o coração do 
Hospital Martagão Gesteira. É o 
órgão que abastece de vida todas 
as áreas do hospital e engaja a 
sociedade em prol das 80 mil 
crianças que cuidamos todos os anos. 
No setor, pulsa a força de pessoas 
de diferentes formações e faixas 
etárias, que têm em comum o desejo 
de fazer o bem e ajudar o próximo.  
Atualmente, o Martagão tem 
aproximadamente 400 voluntários 
ativos, que se doam em prol da 
instituição, em seis áreas (recreação 
para crianças, grupo de acolhimento 

para os acompanhantes, bazar, 
campanhas, posso ajudar e oficina 
de artesanato). Semanalmente, cerca 
de 180 participam das atividades da 
instituição. Em 2018, foi inaugurado  
o Espaço do Voluntário, para 
acolhê-los com mais conforto e 
carinho. O espaço foi construído 
com recursos oriundos das vendas 
do bazar, que recebe doações de 
roupas e brinquedos. A participação 
dos voluntários é fundamental em 
campanhas de captação de recursos, 
como Nota Premiada e McDia Feliz.

*UTD: Unidade de Treinamento
para Desospitalização
** PAVD: Programa de Assistência Ventilatória 
Domiciliar

DESOSPITALIZAÇÕES :

DIÁRIAS NO PAVD:

DIÁRIAS NA UTD:
19 5.349

10.740

UTD* + PAVD **



ENSINO E
PESQUISA
ESTÃO 
INTEGRADOS
À ROTINA DO
MARTAGÃO
GESTEIRA

Desde quando a Liga funcionava 
na Pupileira, já havia o foco no 
ensino, principalmente nas áreas de 
medicina e enfermagem. Ao longo 
do tempo, essa inclinação só se 
fortaleceu no Martagão Gesteira, 
cuja variedade e a complexidade de 
casos criam um ambiente fértil para 
o desenvolvimento da pesquisa e a 
formação de profissionais de saúde. 
Em 2010, o Martagão Gesteira 
reinaugurou seu programa de 
Residência Médica, que, atualmente, 
conta com uma equipe de mais 
de 40 preceptores. A Residência 
Médica oferece 26 vagas em seis 
especialidades: Pediatria Geral, 
Medicina Intensiva Pediátrica, 
Cirurgia Pediátrica, Neurologia 
Pediátrica e Oncologia Pediátrica. 
Em 2014, ano em que o Martagão 
Gesteira foi reconhecido pelos 
min istér ios  da Saúde e da 
Educação como Hospital de Ensino, 
foi implantado o Programa de 
Residência Multiprofissional em 
Saúde da Criança e do Adolescente. 
Neste programa, são oferecidas, 
anualmente, oito vagas para 
profissionais de Enfermagem, 
Nutrição, Serviço Social, Psicologia, 
Fisioterapia e Farmácia. 



do Martagão, venceu a V Edição do 
Prêmio Professor Nelson Barros, 
da Sociedade Baiana de Pediatria 
(Sobape). O primeiro lugar na 
categoria residentes é resultado 
da pesquisa em que o pediatra 
comparou o score de mortalidade 
em UTI com a lesão renal aguda. 
“Notamos uma procura cada vez 
maior por nosso programa de 
residência. Com um estudo inédito, 
complexo, embasado em dados 
e estatísticas, esse trabalho nos 
colocou ainda mais em destaque 
na área”, analisa Dr. Cefas Oliveira, 
coordenador da Residência Médica 
do Martagão Gesteira.

A vivência prática no ambiente 
hospitalar embasa trabalhos 
científicos publicados em periódicos 
especializados e apresentados em 
congressos, no Brasil e no exterior. 
Em 2018, Jáder Pereira Almeida, 
egresso da Residência em Pediatria 

Atualização de colaboradores acontece
ao longo do ano

Ao longo do ano, a assistência 
também promoveu diversas 
ações e eventos de atualização 
para os colaboradores. Abril foi o 
mês de fortalecer as seis metas 
internacionais de segurança do 
paciente com a realização da I Feira 
de Segurança do Paciente. Em maio, 
foi a vez da Semana de Enfermagem, 
ciclo de palestras que discutiu 
temas como “Desafio na carreira 

do profissional de enfermagem”, 
“Prevenção de lesão por pressão”, 
“Alimentação saudável no trabalho” 
e “Síndrome de Burnout”. O  
Seminário de Radiologia, o Simpósio 
Multidisciplinar de Cardiopatias 
Congênitas e o Setembro Verde 
(doação de órgãos) foram outros 
eventos que capacitaram os 
profissionais do Martagão Gesteira 
em 2018. 

Produção científica é destaque no Hospital 
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Requalificação
do Ambulatório
Geral beneficia
milhares de
famílias baianas

No Hospital Martagão Gesteira, a 
melhoria dos serviços é uma busca 
constante. Em 2018, os milhares 
de usuários que passam pelo 
Ambulatório Geral de Pediatria todo 
mês, sentiram os impactos positivos 
de novos sistemas e reformas 
estruturais. Com nove consultórios e 
mais de 20 especialidades médicas, 
o Ambulatório Geral realiza em 
média 6 mil atendimentos por mês.
Informatizamos 100% dos nossos 
consultórios, permitindo que o 
paciente saia da consulta já com 
a data de retorno agendada, 
medida que também melhora o 

fluxo da central de agendamento 
por telefone (71) 3041-3800. Além 
disso, implementamos o prontuário 
eletrônico e os resultados de exames 
pela internet. Recursos doados pela 
fundação internacional sem fins 
lucrativos Jeunesse Kids financiaram 
a adequação da sala de espera e dos 
banheiros do Ambulatório Geral, 
além de criar o Espaço Jeunesse 
Kids, com brinquedos e livros. Já 
o Projeto Evento Solidário, que 
arrecada recursos a partir de eventos 
como casamentos, aniversários e 
festas beneficentes, foi responsável 
pela reforma de dois consultórios. 

Hospital Dia realiza mais de 8 mil
atendimentos em 2018

Em 2018, o Hospital Dia, unidade 
do Martagão Gesteira no Bairro de 
Roma, realizou 4.080 consultas e 
4.246 procedimentos cirúrgicos. 
Especializado em cirurgias de 
pequeno porte, como hérnia 
umbi l ical ,  hérnia inguinal  e 
postectomia (fimose), o Hospital 
Dia atende crianças e adolescentes 

de 1 a 14 anos. “A unidade oferece 
qualidade e eficiência para que o 
paciente marque a consulta e faça 
pequenas cirurgias em um único 
ambiente, com alta em até 12 horas 
depois do internamento”, destaca 
Milena Alves, Coordenadora da 
unidade.
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MARTAGÃO 
GESTEIRA SE 
DESTACA EM 
NÚMERO E 
COMPLEXIDADE 
DE CIRURGIAS 
CARDÍACAS

Em 2018, o Serviço de Cardiopedia-
tria do Hospital Martagão Gesteira 
se destacou no número e na com-
plexidade de cirurgias realizadas em 
219 pacientes no período neonatal 
até adolescentes. Foram feitos 486 
procedimentos cirúrgicos, com um 
crescimento de 37,5% em relação ao 
ano anterior e 54% em comparação 
com 2016. 
“É extremamente importante o 
crescimento do nosso serviço para 
o estado. 85% dos casos de car-
diopatia congênita são cirúrgicos. 
E 25% dos pacientes precisam de 
intervenção ainda no primeiro ano 
de vida. Em 2018, realizamos pela 
primeira vez procedimentos como 
Cirurgia Jatene, Correção de DVS-
VD tipo Taussig Bing, Truncus, Glenn, 
Anomalias do Arco Aórtico e Uni-
focalização de Colaterais”, explica 
Dra. Mila Simões, Coordenadora do 
serviço de cardiopediatria do Mar-
tagão. A importância de uma equi-
pe multidisciplinar no tratamento e 
no acompanhamento dos pacientes 
portadores das doenças do coração 
foi discutida no Simpósio Multidisci-
plinar de Cardiopatias Congênitas: 
a importância de todos juntos pelos 
corações, realizado no Martagão, em 
junho. 
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ONCOLOGIA DO MARTAGÃO AMPLIA 
ATENDIMENTO E IDENTIFICA 151 NOVOS 
CASOS EM 2018

Maior centro de oncologia pediátrica 
da Bahia, o Hospital Martagão 
Gesteira diagnosticou, em 2018, 151 
novos casos de câncer infantojuvenil. 
Contribuíram para o diagnóstico 28% 
maior em relação ao ano anterior, 
fatores como a melhoria na gestão 
de leitos e a ampliação da faixa 
etária de atendimento. A partir de 
2018, são admitidos casos novos de 
adolescentes até 17 anos e 11 meses 
e permanecem em tratamento 
e acompanhamento pacientes 
até 21 anos e 11 meses. “Outra 
grande vantagem do Martagão no 
diagnóstico do câncer infantojuvenil 
é poder contar com o suporte 
multiprofissional de um grande 
hospital,  em áreas como bioimagem, 
laboratório, centro cirúrgico, 
fisioterapia e fonoaudiologia. Ter 
20 leitos de UTI também é muito 
importante, pois nos permite receber 
os pacientes mais graves”, revela 
Dra. Luciana Nunes, Coordenadora 
do Serviço de Oncologia Pediátrica 
do Martagão Gesteira. Em 2018, 
o serviço atendeu, em média, 
147 pacientes em tratamento 

oncológico por mês.  No ano, foram 
realizadas mais de 9.160 consultas 
médicas e multidisciplinares e 2.115 
pacientes tiveram acompanhamento 
oncológico. No Setembro Dourado, 
mês dedicado ao diagnóstico 
precoce do câncer infantojuvenil, 
o Martagão cumpriu sua função 
social com a campanha “O Detalhe 
é Precioso”. A campanha chamou 
a atenção da sociedade para os 
principais sintomas do câncer, maior 
causa de mortalidade por doença 
entre crianças e adolescentes de 1 a 
18 anos no Brasil.
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Um dos casos novos diagnosticados 
recebeu um tratamento inovador: 
um menino de 13 anos foi a 
primeira criança da Bahia a tratar 
uma leucemia promielocítica 
aguda com ácido arsênico, ou 
seja, um tipo de quimioterapia não 
convencional. O Martagão Gesteira 
é um dos representantes do Brasil 
no desenvolvimento do protocolo 
latino-americano para o tratamento 
da doença, pesquisa que conta com 
integrantes de Argentina, México, 
Peru, Chile e todos os países da 

América Central. “No Martagão, 
geralmente, recebemos três casos 
de leucemia promielocítica aguda 
por ano, acima da expectativa 
anual. A ideia é criar um protocolo 
de tratamento específico para as 
crianças latino-americanas e assim 
chegar à uma maior taxa de cura 
com uma intensidade de tratamento 
menor possível”, destaca Dra. Juliana 
Costa, onco-hematopediatra do 
Martagão Gesteira, responsável pela 
pesquisa.

Paciente do Martagão é primeira criança da 
Bahia a tratar leucemia com arsênio

Alexsandro Gonçalves, 
de Eunápolis, recebeu o 
tratamento com arsênio de 
setembro de 2018 a maio de 
2019 e teve uma excelente 
resposta. “A quimioterapia 
convencional levaria dois 
anos e meio e teria reações 
como imunossupressão, 
diminuição da taxa dos 
leucócitos, sangramentos e 
necessidade de plaquetas. 
Agora,  e le segue em 
remissão, sem nenhum 
sinal da doença”, conta a 
especialista. 
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Com a missão de desenvolver 
e promover a qualificação de 
profissionais e graduandos em 
saúde, o Serviço de Educação 
Permanente do Hospital Martagão 
Gesteira (Seper) capacitou 
336 profissionais, em 2018. 
Ao todo, foram realizados 
13 cursos para o público 
externo, em áreas como 
enfermagem, fisioterapia, 
nutrição, centro cirúrgico, 
CME, Terapia Intensiva e o inédito 
de Higienização e Lavanderia 
Hospitalar. “São cursos que associam 
a teoria e a prática, atendendo à 
necessidade de estudantes, recém-
formados e profissionais que buscam 
aperfeiçoamento em pediatria e 

a vivência hospitalar”, destaca 
Djanira Alkmim, Coordenadora do 
Serviço de Educação Permanente. 
Além de contribuir com a formação 
profissional em saúde desde 2010, 

o Seper também é uma 
fonte de recursos para o 
Martagão. No ano de 2018, 
o serviço arrecadou mais 
de 180 mil reais e 100% 
desta renda foi revertida 
para a manutenção do 

hospital. Em parceria com as equipes 
assistenciais, o Seper também 
promoveu os fóruns de Nutrição e 
de Psicologia, que reuniram cerca de 
cem profissionais para discutir temas 
de destaque nas áreas. 

Seper capacita mais de 300
profissionais em saúde

336
profissionais
capacitados

em 2018
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Oscar da Amamentação

Em novembro, o Hospital Martagão 
Gesteira ganhou o Prêmio Boas 
Práticas de Aleitamento Materno 
com o Projeto Cardápio da Nutriz.  
O “Oscar da Amamentação” é uma 
iniciativa do Comitê de Aleitamento 
Materno de Salvador (Coamas),  
com o apoio do Unicef – Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (como 
parte da Plataforma dos Centros 
Urbanos) e do Comitê Estadual de 

Aleitamento Materno (Ceam). O 
projeto do Serviço de Nutrição 
reforça o cardápio das mães que 
amamentam, para que elas tenham 
ingestão hídrica, calórica e proteica 
que favoreça a produção do leite 
materno durante o internamento. 
Além disso, oferece também um 
espaço humanizado no refeitório, 
totalmente dedicado à essas mães.

Cidadania e solidariedade

Celebrando o Dia Mundial do Doador 
de Sangue (14 de junho), o Marta-
gão Gesteira realizou uma campa-
nha de incentivo à doação de san-
gue, em parceria com a Fundação 
de Hematologia e Hemoterapia do 
Estado da Bahia (Hemoba). Durante 
quatro dias, o Martagão se tornou 
posto de coleta para receber doa-

dores voluntários. O hospital realiza 
em média 600 transfusões de san-
gue por mês, atendendo crianças e 
adolescentes de todas as unidades. 
Você pode doar sangue para o hos-
pital durante todo o ano. Para isso, 
dirija-se a qualquer posto de cole-
ta do Hemoba do estado (capital e 
interior), informando o código 0056.
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MAIS 
QUALIDADE E 
AGILIDADE

Em 2018, o Laboratório de Análises 
Clínicas do Martagão Gesteira 
conquistou por mais um ano o 
Certificado de Proficiência da 
ControlLab, instituição nacional que 
garante a qualidade e a confiabilidade 
dos serviços prestados. O setor 
também registrou melhoria no seu 
parque tecnológico, ao implantar a 
hemocultura semi automatizada, que 
faz a análise clínica de 400 exames 
por hora. O desempenho 2,3 vezes 
maior torna a liberação de exames 
mais ágil e impacta diretamente no 
diagnóstico. Outro ganho sentido 
pelos usuários foi a implantação do 
Weblaudo, permitindo a entrega de 
laudos e resultados de exames pela 
internet. 
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Em 2018, reduzimos em mais de 
50% a infecção primária de corren-
te sanguínea na UTI Pediátrica A. O 
resultado é fruto do Programa de 
Desenvolvimento Organizacional 
e de Apoio à Gestão e Assistência 
com Ênfase em Unidades de Tera-

pia Intensiva Neonatal e Pediátri-
ca. O programa integra os projetos 
do Programa de Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de 
Saúde (Proadi-SUS), uma iniciativa 
do Hospital Samaritano em Parceria 
com o Ministério da Saúde. 

Redução de infecção

Informatização

O Hospital Martagão Gesteira está 
investindo cada vez mais na infor-
matização e adquirindo softwares 
que impactam diretamente no tra-
tamento oferecido aos seus milhares 
de pacientes. O Sistema de Comuni-
cação e Arquivamento de Imagens 
(Pacs, da sigla em inglês) facilita a 
comunicação entre os setores do 
hospital e oferece celeridade ao 
diagnóstico médico. Já o Programa 
Up to Date é um importante recur-

so de suporte a decisões médicas, 
que permite que médicos, residen-
tes e profissionais de saúde tenham 
acesso a informações baseadas em 
evidências para alinhar decisões 
da equipe de cuidados e diminuir a 
variabilidade não desejada nos trata-
mentos. Além disso, houve um pro-
cesso de informatização do ambu-
latório geral e o início da marcação 
de alguns serviços por meio do apli-
cativo.
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GALERIA
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Manter o funcionamento de um 
hospital de alta complexidade 
e atendimento gratuito como o 
Martagão Gesteira é um grande 
desafio. A saúde econômico-
financeira da instituição tem como 
base uma gestão eficiente e fontes 
diversificadas de receita. Para isso, 
o setor de Captação de Recursos 
trabalha com um amplo portfólio 
que visa angariar fundos junto a 
pessoas físicas e jurídicas. 

O leque da nossa Captação de 
Recursos vai desde a Central de 
Relacionamento, que arrecada 
doações em um trabalho incansável 
com pessoas físicas, até projetos 
e parcerias com empresas de 
diversos portes. São inúmeras 
possibilidades, que abarcam 
campanhas, patrocínios e apoios, 
renúncia fiscal, repasses de recursos 
e eventos solidários. 

Formatos variados de parcerias e doações 
arrecadam fundos com pessoas físicas e 
jurídicas para o Martagão

Captação de Recursos
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O Jantar do Bem já entrou no 
calendário da sociedade baiana, 
como uma das ações que permite ao 
Martagão Gesteira captar recursos. 
Movidos pela solidariedade, no dia 19 
de setembro, cerca de 200 pessoas 
assistiram ao show caloroso de 
Mariene de Castro e desfrutaram do 
menu degustação assinado pelo chef 
Cláudio Bottino.  O Pestana Convento 
do Carmo foi o cenário escolhido para 
a noite de gala do Martagão, que teve 

a elegância da produção de Milton 
Martinelli. Como já é tradição no 
evento, os participantes levaram 
para casa, como recordação, um 
prato estampado, desta vez com a 
arte da artista plástica baiana Eliana 
Kertész, em tiragem limitada. A 
terceira edição do Jantar do Bem 
arrecadou R$ 58.000 (cinquenta 
e oito mil reais), renda que será 
revertida à readequação da 
bioimagem do hospital. 

Parceiros:
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Pelo terceiro ano, o Hospital Marta-
gão Gesteira participou do McDia 
Feliz, com a campanha Um Dia Pode 
Mudar Tudo, em parceria com o Gru-
po de Apoio à Criança com Câncer 
- Bahia (Gacc-Ba). No dia 25 de 
agosto, toda a venda do sanduíche 
Big Mac - em 16 lojas do McDonald’s 
de Salvador e Feira de Santana - foi 
revertida para reforma e aquisição 
de novos equipamentos da  Oncolo-
gia do Martagão.  Ao longo de dois 

meses, mobilizamos voluntários e 
digital influencers na campanha Um 
Dia Pode Mudar Tudo, para garan-
tir a venda antecipada de mais de 
10 mil tickets de Big Macs.  No “Dia 
D”, levamos animação para os res-
taurantes. Promovido pelo Instituto 
Ronald McDonald (IRM), o McDia 
Feliz é uma das maiores mobiliza-
ções em prol das crianças e adoles-
centes com câncer no Brasil.  

Parceiros:
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Readequação do Ambulatório de Oncopediatria do Hospital Martagão 
Gesteira (2016)

Aquisição de insumos para a melhoria das condições de tratamento 
das crianças e adolescentes com câncer no estado da Bahia (2017)

Implantação de Banco de Dados e da Função de Data Manager para 
a Oncologia do Hospital Martagão Gesteira (2018)

Conheça os projetos do McDia Feliz 
aprovados e em execução no
Martagão Gesteira:



Mês da criança teve ações 
dentro e fora do hospital

Em homenagem ao Mês da Criança, 
o Hospital Martagão Gesteira promo-
veu, em outubro, uma programação 
diversificada para seus pacientes. 
Com a campanha “A Esperança é o 
que Nos Liga”,  as atividades foram 
realizadas dentro e fora do hospital, 
envolvendo Voluntariado, Comissão 
de Humanização e parcerias da Cap-
tação de Recursos. 
Crianças e adolescentes participa-
ram de uma aula na Ebateca, de uma 
visita guiada ao Estádio Manoel Bar-
radas, de um piquenique no Dique 

do Tororó e tiveram uma festa de 
Halloween. A sociedade abraçou a 
causa no show beneficente Coração 
na Batida da Percussão e nas ações 
do restaurante Bottino e da Mondo 
Gelato Gelateria Artesanal. 

Parceiros:
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Nota premiada

Troco, evento
e repasse

Parceiros:

A Campanha Nota Premiada Bahia, 
do governo estadual, é uma das 
principais formas de arrecadação 
do Hospital Martagão Gesteira, que 
conta com a participação de toda 
a sociedade. Em 2018, o programa 
arrecadou o total de R$ 501.651,44 
(quinhentos e um mil, seiscentos e 
cinquenta e um reais e quarenta e 

quatro centavos). No final de 2017, 
o programa substituiu o Sua Nota 
É um Show, facilitando a doação de 
cupons fiscais. Basta fazer o cadastro 
no site www.notapremiadabahia.
ba.gov.br, escolher o Martagão como 
instituição favorita de saúde e, na 
hora da compra, solicitar o CPF na 
nota fiscal. 

Nosso leque de parcerias inclui alguns 
modelos em que a mobilização da 
sociedade é fator fundamental para 
o resultado direto do valor que será 
repassado ao Martagão Gesteira. 
No Troco Solidário, o cliente é 
convocado a doar qualquer valor 
nos estabelecimentos comerciais 
que frequenta. No caso de eventos 
solidários, a renda de shows e outras 
ações é revertida para a nossa causa. 
Existe uma modalidade, também, em 
que o parceiro destina ao Martagão 
uma porcentagem ou renda líquida 
de um produto/serviço, por um 
determinado período. 
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Adote um leito

O programa Adote um Leito é uma 
das modalidades de captação de 
recursos disponíveis para pessoas 
jurídicas e físicas que ajuda o Hospital 
Martagão Gesteira no custeio de 220 
leitos. Com a doação de R$ 1.000,00 
(mil reais) por mês, durante um ano, 
pessoas jurídicas e físicas colaboram 

Benefícios para a empresa

Marca no Balanço Anual
Pelo menos uma postagem
nos canais de comunicação
do Martagão

Marca no site

Cerimônia de inauguração
da placa

Marca na placa do leito

com despesas como medicamentos 
e refeições diárias para pacientes e 
seus acompanhantes.

Parceiros:



Investir no portfólio de Projetos 
é uma forma de empresas, 
organizações da sociedade civil 
e governamentais ajudarem na 
manutenção e no desenvolvimento 
do trabalho realizado no Hospital 
Martagão Gesteira. Além do custeio, 
esta modalidade também abrange 
reformas e requalificações dos 
espaços do hospital, aquisição de 

equipamentos e ações sociais 
voltadas para os pacientes ou 
familiares. No ano de 2018, foram 
aprovados projetos importantes, 
financiados por grandes parceiros, 
que irão transformar a rotina da 
instituição. Confira os projetos 
aprovados e executados neste ano. 

Projetos
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O projeto prevê a aquisição de equipamentos e softwares de 
tecnologia assistiva para uso de crianças e adolescentes com 
dificuldades cognitivas e de comunicação. Por meio do projeto, 
pacientes da UTD, sem capacidade verbal, podem interagir com 
a equipe assistencial e familiares. 

Oficinas para as crianças e adolescentes do Hospital Martagão 
Gesteira, com a finalidade de proporcionar aprendizado e acesso 
a diversas técnicas artísticas, de forma lúdica e divertida.

Adequação da estrutura física do Lactário, proporcionando 
melhores condições de alimentação para crianças de 0 a 2 anos 
atendidas pelo Hospital Martagão Gesteira. O projeto prevê 
também o custeio de dietas e suprimentos nutricionais por um ano. 

Valor total: 12.000,00 € (R$ 47.313,54)
Financiamento: Prêmio ao Valor Social 2017 –
Deten Química via Fundación Cepsa

Valor total: R$ 40.000,00
Empresa financiadora: Banco do Brasil
Mecanismo de Incentivo: FMDCA

Valor total:  R$ 309.863,49
Empresa financiadora: UBER do Brasil
Mecanismo de Incentivo: CMDCA/FMDCA

SOU MEU PORTA-VOZ: TECNOLOGIA ASSISTIVA

FAZENDO ARTE NO HOSPITAL

PRIMEIRA ALIMENTAÇÃO
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Aquisição de equipamentos e utensílios para o consultório 
odontológico do Hospital Martagão Gesteira, que presta 
atendimento a pacientes com patologias como cardiopatia, câncer 
infantojuvenil, microcefalia, espectro autista, anemia falciforme.

Compra de enxovais hospitalares para a melhoria da qualidade 
no atendimento aos pacientes, crianças e adolescentes, 
acompanhantes e equipes multidisciplinares do Hospital Martagão 
Gesteira.

Evento científico que tem como objetivo discutir temas na área de 
pediatria geral e demais especialidades com foco multidisciplinar.

Valor total: R$ 50.008,25
Forma de financiamento: Prêmio Ao Valor Social 2018 –
Deten Química via Fundación Cepsa

Valor total: R$ 159.940,81
Empresa financiadora: Banco do Brasil
Forma de financiamento: CMDCA/FMDCA

Valor total: R$ 37.958,90
Financiamento: R$ 17.958,90 Edital de Seleção de Projetos 
BAHIAGÁS 2018 – Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS
Apoio: R$ 20.000,00 (Nesté, Ipemed e Associação Bahiana 
de Medicina - ABM)

DENTINHOS

COBERTOS DE AMOR

I JORNADA DE PEDIATRIA DO HOSPITAL 
MARTAGÃO GESTEIRA
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• Deputada Moema Gramacho

• Deputada Tia Eron

• Deputado Amauri Teixeira

• Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto

• Deputado Antônio Imbassahy

• Deputado Benito Gama

• Deputado Cláudio Cajado

• Deputado Daniel Almeida

• Deputado Erivelton Santana

• Deputado Fábio Souto

• Deputado Félix Mendonça Júnior

• Deputado Jânio Natal

• Deputado João Leão

• Deputado Jorge Khoury

• Deputado Jorge Solla

• Deputado José Carlos Araújo

Emendas parlamentares são 
o instrumento garantido aos 
deputados e senadores para 
destinarem recursos à saúde no 
orçamento da União. Anualmente, 
o Martagão Gesteira encaminha 
projetos aos parlamentares, 
solicitando apoio para aquisição de 
bens, que impactam diretamente 
na melhoria dos serviços prestados 
gratuitamente a milhares de crianças 
e adolescentes. Confira a lista dos 
deputados e senadores que já 
destinaram recursos de emendas 
parlamentares ao Martagão Gesteira.

• Deputado José Rocha

• Deputado Joseph Wallace

• Deputado Márcio Marinho

• Deputado Maurício Trindade

• Deputado Nelson Pellegrino

• Deputado Paulo Azi

• Deputado Paulo Magalhães

• Deputado Roberto Muniz

• Deputado Valmir Assunção

• Deputado Zilton Rocha 

• Senador Antônio Carlos Magalhães 

Júnior

• Senador João Durval

• Senador Otto Alencar

• Senador Walter Pinheiro

• Senadora Lídice da Mata

Parlamentares
parceiros
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AMIGOS
DO CORAÇÃO

Para levar saúde a milhares de 
crianças todos os anos, o  Hospital 
Martagão Gesteira conta com uma 
grande rede de solidariedade. 
São doadores, pessoas físicas e 
jurídicas que apoiam o trabalho 

feito pelo hospital de diversas 
formas. Registramos aqui nosso 
muito obrigado aos amigos do 
coração, que nos ajudaram a fazer 
um importante trabalho em 2018.
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DIVERSOS

• 99pop

• Acbeu

• Alimentos Du Lar

• AMAB

• Ampiv

• Amvox

• Anglo Brasileiro

• Arena Fonte Nova

• Baiana System

• Barber City

• Bloco Algodão Doce

• Bloco Happy

• Bloco Muquiranas

• Boa Praça

• Centro de Especialidades 

e Cirurgias Plásticas 

(CCP)

• CCR Metrô

• Central do Carnaval

• Centro Universitário 

Estácio da Bahia - Estácio 

FIB 

• Click Piscinas

• Clínica Ravenna

• Coelba

• Colégio Militar

• Colégio São Paulo

• Colégio Antônio Vieira

• Cooperativa Educacional 

da Bahia

• Correr pelo Bem

• DJ Vinny

• Ebateca

• Elementais

• Embasa

• Escola Caliper

• Exército Brasileiro

• Faculdade Estácio FIB

• Fecomercio

• Feira Bempet

• Ferreira Costa

• FitDance

• Forró do Bosque

• Gang

• Gurilândia

• Hapvida

• Harem

• Indeba

• Ipemed

• Jeunesse Kids

• LeBiscuit

• Lobo do Bem

• Madre Verão

• Nane Magalhães Produções

• Nova Solução Digital

• Pampers

• Planeta Criança

• Playkids

• Premium Entretenimento

• Promédica

• Restaurante Austrália

• Revista Meu Bebê

• Rotary Clube – Distrito 4550

• Salvador Shopping 

• Saulo Fernandes - Rua 15

• Sementes do Riso

• Sesab

• Shopping Barra

• Shopping Center Lapa

• Shopping da Bahia

• Shopping Itaigara

• Show na Batida do Coração

• Sinart - Terminal Rodoviário 

de Salvador

• Sítio Chuin

• Tivoli Ecoresort

• Transalvador

• Tribunal Eleitoral Regional

• Tr ibunal  Regional  do 

Trabalho

• União dos Municípios da 

Bahia (UPB)

• Unicef 

• Unifacs 

• Centro Universitário Jorge 

Amado 

• Uninassau 

• Uranus2

• Vivo 

• Zim Color

COMUNICAÇÃO 

• Bahia Notícias

• Band Bahia

• Bocão News

• Central do Outdoor

• Correio da Bahia

• Elemídia

• Gráfica Tiposet

• Grupo A Tarde

• Grupo Metrópole

• João de Barro Filmes

• Jornal Correio

• Record TV Itapoan

• Rede Bahia

• Remídia

• Tribuna da Bahia

• TV Aratu

• TV Câmara

• TVE Bahia

• Tribuna da Bahia

JANTAR DO BEM 

• Atelier do Bosque

• Café Vergato

• Elijota Transportes

• LM

• Loygus

• Lunar

• Promedica

• Sorveteria da Ribeira

• Toke Especial

• Toque de charme
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HMG HEC* SOKIDSCRE-TEA*

324.613

32.517

468

4.898

Interações 

1.507

269

36

248

Postagens

Total: 362.496Total: 2.060

16.934

1.180

95

1.054

Novos Inscritos

111.607

15.521

1.637

365

Seguidores 

Total: 19.263Total: 129.130

LABCMI NAS
REDES SOCIAIS

* 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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LABCMI NA MÍDIA

Em 2018, a Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalida-
de Infantil se destacou positivamente com mais 
de 20 temas nos veículos de comunicação da 
Bahia. Entre todas as unidades, foram cerca de 
150 inserções em jornais impressos, TVs, rádios 
e sites de notícias.

III Jantar do Bem: Mariene de Castro visita 
crianças do Martagão

Campanha de financiamento coletivo 
arrecada recursos para o Martagão

+ de 20 temas
   em destaque 
+ de 150 inserções em
   veículos de imprensa
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LABCMI NA MÍDIA

Hospital Estadual da Criança realiza Feira 
de Saúde da Gestante

Paciente do 
Martagão é 
primeira criança 
da Bahia a tratar 
leucemia com 
arsênico

Mês das crianças: Homem-Aranha chega 
de rapel para visitar crianças no Martagão 
Gesteira

Educação básica: crianças e adolescentes 
internados têm direito a atendimento 
educacional
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Opinião com ressalvas sobre as demons-
trações 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 expli-
cativas, 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 contá-
beis ”, 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 acor-
do 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, fornecedo-
res e prestadores de serviço

Conforme demonstrado na Nota Explicativa 
nº 06 às demonstrações contábeis, a Enti-
dade mantém registrado na Rubrica “Cré-
ditos diversos” o montante de R$ 1.051.099 
decorrente de adiantamento a fornecedo-
res. 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 Expli-
cativa nº 10 às demonstrações contábeis, 
a Entidade mantém registrado na Rubri-
ca “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 audi-
toria. Consequentemente, não nos foi pos-
sível concluir quanto aos possíveis efeitos 
desses assuntos sobre as demonstrações 
contábeis da Entidade em 31 de dezembro 
de 2018.

Conforme demonstrado na Nota Explica-
tiva nº 11 às demonstrações contábeis, a 
Entidade mantém registrado na Rubrica 
“Prestadores de serviços” o montante de 
R$ 14.511.218. A Entidade está proceden-
do com as composições, análises e con-
ciliações de parte do saldo desta conta, 
no montante de R$ 716.788, referente a 
prestadores de serviços médicos. Entre-
tanto, 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.

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Relatório do Auditor 
Independente sobre as 
demonstrações contábeis

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 recuperabi-
lidade (impairment) do ativo imobilizado

Em 31 de dezembro de 2018, a Entidade 
mantinha registrado na Rubrica “Imobi-
lizado” o valor líquido de R$ 25.888.514 
(R$ 23.296.502 em 2017), conforme Nota 
Explicativa nº 09, referente a bens des-
tinados à sua atividade operacional. Os 
Administradores da Entidade contrataram 
durante o exercício de 2018 uma empresa 
especializada para realização de levanta-
mento patrimonial, avaliação da sua vida 
útil e realização de procedimentos per-
tinentes aos testes de recuperabilidade 
(impairment), cujo objetivo é identificar e 
mensurar os bens do seu ativo imobilizado 
e regularizar os registros contábeis. Entre-
tanto, 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 Adminis-
tração da Entidade identificou ajustes de 
naturezas diversas decorrentes de exer-
cícios anteriores no montante líquido de 
R$ 1.563.309, que foram contabilizados no 
patrimônio líquido na Rubrica de “Ajuste de 
exercícios anteriores”. As práticas contá-
beis adotadas no Brasil, por meio do CPC 
23 – Políticas contábeis, mudança de esti-
mativa e retificação de erro, determinam 
que correções de erros sejam contabiliza-
das contra as contas impactadas pelo erro 
e as demonstrações contábeis comparati-
vas reapresentadas de maneira a refletir a 
referida correção. A Administração da Enti-
dade não efetuou os ajustes de maneira 
retrospectiva, conforme requerido pelas 
práticas contábeis
adotadas no Brasil e esse efeito está apre-
sentado indevidamente na Rubrica “Ajus-
te 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 des-
critas na seção intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demons-
trações 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 responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar 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, emiti-
mos relatório em 25 de maio de 2018 com 
ressalvas referentes à limitação nos sal-
dos 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 ela-
boração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis ado-
tadas 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 demons-
trações contábeis, a Administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de 
a Entidade continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados 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 Enti-
dade são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis.
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Responsabilidade do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações con-
tábeis, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. 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 dis-
torções podem ser decorrentes de frau-
de ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas refe-
ridas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente 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 inten-
cionais.

• 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 divul-
gações 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 dúvi-
da significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Entidade. 
Se concluirmos que existe incerteza rele-
vante, 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 evi-
dências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacio-
nal;

• Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura 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 aspec-
tos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais defici-
ências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

Salvador, 22 de abril de 2019.

BDO RCS Auditores Independentes SS CRC 
2 SP 013846/O-1 – S – BA

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

18

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)
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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

30 mi

20 mi

10 mi 

0

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.

Outras Receitas
Não Operacionais

15 mi

10 mi

5 mi 

0

9.299.725

8.113.539

10.702.512

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.

2016 2017 2018

2016 2017 2018

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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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
NO EXERCÍCIO (DRE)
Valores em Reais
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Rua José Duarte, 114, Tororó, Salvador, Bahia, 
CEP: 40050-050
Telefone: (71) 3032-3700
E-mail: 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
E-mail: 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
Instagram: @cretea_ba
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
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