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G
arantir o direito à vida e 

o acesso das crianças 

baianas à saúde, além

de expandir e aprimorar, cada vez 

mais, os serviços de saúde que 

são oferecidos em suas unidades. 

A história da Liga Álvaro Bahia 

Contra a Mortalidade Infantil 

(LABCMI) perpassa por todas 

essas transformações e desafios. 

Nas mais de nove décadas de 

sua existência, a Liga teve papel 

fundamental na realidade da 

saúde da criança no estado da 

Bahia.

E é mais um passo desta 

evolução que se pode ver neste 

Balanço Social. Aqui, os números 

são sinônimos de sonhos, e 

os resultados evidenciam a 

esperança de famílias inteiras, 

que buscam em nós tratamentos 

de saúde com excelência, mas 

também cuidado e amor ao seu 

bem mais valioso: suas crianças.

A transparência é um dos princí-

pios que nos norteia e, com ela, 

desenvolvemos um trabalho in-

cessante e incansável para aten-

der a essas pessoas. E  sobretudo 

graças à determinação de nossos 

colaboradores, voluntários, doa-

dores, parceiros e da sociedade 

como um todo, que nos abraçam, 

nos fortalecem e nos impulsio-

nam a seguir batalhando em prol 

da causa.

Hoje, a Liga Álvaro Bahia divi-

de os seus esforços em qua-

tro unidades de saúde, insta-

ladas em três cidades baianas.

São duas unidades próprias: o 

Hospital Martagão Gesteira, em 

Salvador – que possui uma unida-

de especializada em pediatria no 

bairro de Roma, chamada Hos-

pital Dia, e o Hospital Sokids, em 

Lauro de Freitas, além de outras 

duas administradas por meio de 

contratos de gestão com a Secre-

taria de Saúde do Estado da Bahia 

(SESAB): o Hospital Estadual da 

Criança (HEC), em Feira de Santa-

na, e o Centro de Referência Esta-

dual para Pessoas com Transtorno 

do Espectro Autista (CRE-TEA), 

também na capital baiana.

A seguir, você poderá conferir 

alguns dos esforços e conquistas 

de quem luta pelo bem, acolhe e 

transforma a realidade de tantos 

filhos e filhas da Bahia.

TRANSFORMAÇÕES,
DESAFIOS E
RESULTADOS
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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.

VISÃO

Ser uma organização de 
referência no Brasil, com 
soluções sustentáveis em 
saúde da mãe e da crian-
ça até 2027.

MAPA ESTRATÉGICO

ELEVAR A EFICIÊNCIA
OPERACIONAL DA CSC

ELEVAR
A EFICÊNCIA OPERACIONAL

DA ASSISTÊNCIA

AMPLIAR E 
DIVERSIFICAR A RECEITA

GARANTIR SAÚDE
ECONÔMICA FINANCEIRA

AMPLIAR ALTA
COMPLEXIDADE

CONSOLIDAR
O VOLUNTARIADO

CONSOLIDAR IMAGEM
INSTITUCIONAL

SATISFAZER O USUÁRIO

AMPLIAR ALTA
COMPLEXIDADE

CONSOLIDAR
O VOLUNTARIADO

CONSOLIDAR IMAGEM
INSTITUCIONAL

SATISFAZER
O USUÁRIO

DESENVOLVER GOVERNANÇA
CORPORATIVA

VALORES
Qualidade na prestação 
de serviço, ética, 
profi ssionalismo, gestão 
transparente e efetiva, 
valorização profi ssional, 
comprometimento dos 
colaboradores com a 
instituição, interação, 
sustentabilidade social e 
ambiental.
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Ao o l h a r  o  a n o d e 2 01 9,
é inevitável a exclamação: 
Deus, estamos vivos! Vem à 
mente um filme.

Há exatos dez anos, o Hospital 
Martagão Gesteira sofria com 
dívidas que superavam quarenta 
vezes o seu faturamento, era a 
própria deterioração fi nanceira e 
assistencial. Processos trabalhistas 
se avolumavam, bloqueios e 
penhoras imobilizavam o Hospital. 
Salários eram pagos com atrasos, 
honorários médicos eram retidos, 
fornecedores já não entregavam 
mais. Nas enfermarias, faltavam 
antibióticos, sabão e papel para 
enxugar as mãos. 

“...Diante desta situação, foi decidido 
que, a partir desta data, não mais 
internaremos qualquer paciente...”. 
Essa foi a manifestação dos 
nossos pediatras, em documento 
público. Serviu apenas para 
evidenciar o óbvio: chegávamos
ao fi m.

Uma década nos 
traz ao ano de 
2019. Hoje, a LIGA 
representa muito 
mais que o Hospital 
Martagão Gesteira 
e está mais próxima 
do ideal dos seus 
fundadores.

Os números mostrados neste 
anuário nos enchem de orgulho 
e alegria. Eles falam por si só. 
São, entretanto, muito mais que 
números. São a confirmação de 
que valeu a pena acreditar no 
futuro e perseverar na missão. 
Valeu seguir sem medo de errar 
e fiel a seus princípios. Valeu 
agir com a convicção inabalável 
daqueles que têm o coração em 
paz e a alma leve pela pureza dos 
seus ideais.

Mesmo para quem viveu cada
segundo desses dez anos, ainda
é difí cil entender como aquele 
Hospital combalido e adoecido 
se transformou nessa organização 
vibrante, capaz de mobilizar 
tantas pessoas boas e bem 
intencionadas de forma tão 
harmônica e producente. A LIGA 
é hoje a principal Instituição de 
saúde da criança no Estado da 
Bahia, sendo líder em número de 
atendimentos em áreas complexas 
da pediatria como oncologia, 
cardiologia, neurocirurgia entre 
outras muitas. Está entre as 
maiores do Brasil. Encontra-se 
saneada, honrando com suas 
obrigações e em franco processo 
de crescimento assistencial, 
tecnológico e principalmente: 
faz crescer a mobilização social 
pela causa da criança excluída e 
adoecida.

É certo que, sem disciplina e 
respeito às boas práticas da 
administração, nem um passo 
teria sido bem sucedido. Também 
é evidente que sem valores 
fortes e inegociáveis, nenhum 
empreendimento resistiria ao 
crivo do tempo. Mas ainda assim, é 
difícil explicar transformação tão 
grandiosa.

Na falta de respostas objetivas, 
podemos sintetizar a explicação 
para essa história de superação 
em uma palavra: o amor. Amor ao 
próximo. O amor incondicional à 
criança doente e vulnerável nos 
fez chegar até aqui. Sem sombra 
de dúvidas, esse sentimento nos 
manteve alertas nos momentos 
de confusão, fortes quando 
fragilizados e mesmo vivos 
quando tudo já havia se acabado. 
Foi o amor que reviveu essa 
Instituição. Nunca esqueçamos o 
nosso passado, nunca esqueçamos 
os caminhos que nos trouxeram 
até aqui.

Carlos Emanuel Rocha de Melo

Diretor-presidente da Liga Álvaro

Bahia Contra a Mortalidade Infantil

Carlos Emanuel Rocha de Melo

ANO DE 2019: UMA
DÉCADA DE SUPERAÇÃO
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Dentre os sentimentos 
humanos, o AMOR, sem dúvida, 
é o mais digno, altruísta e 
inspirador, aproximando-nos da 
verdadeira afi rmação de que 
Deus é amor, representando, 
fi elmente, o puro ensinamento 
do nosso Deus Pai, que declarou: 
“Amai-vos uns aos outros, como 
eu vos amei”!

Como decorrência 
natural do AMOR, 
surge o SERVIR,
que é o exercício
do AMOR, da 
caridade fraterna,
do colocar-se 
a SERVIÇO do 
próximo, numa 
verdadeira atitude 
de solidariedade!

Aproveitando o momento da 
justíssima Canonização da nossa 
querida e saudosa Irmã Dulce, o 
“Anjo Bom da Bahia”, pelo Papa 
Francisco, como Santa Dulce 
dos Pobres, ocorrida em Roma, 
no Vaticano, em 13 de outubro 
de 2019, gostaria de estabelecer, 
aqui, uma breve correlação de 
ações e sentimentos com os do seu 
estimado primo, Álvaro Pontes 
Bahia, renomado Pediatra baiano; 
tinham em comum o ideal de servir 
ao próximo!

Amar e servir, lema de Irmã 
Dulce, são sentimentos e hábitos 
exercitados em família e pelos 
valores cristãos, o que não faltou 
a ambos, Irmã Dulce e Álvaro, 
pois, desde cedo, vivenciaram os 
marcantes exemplos e atitudes de 
acolhimento e amor ao próximo. No 
caso de Irmã Dulce, tanto de seu pai, 
como de suas tias Magdaleninha, 
Georgina e Mariazinha, pois tinha 
pouca idade quando sua mãe faleceu; 
no caso de Álvaro, de sua mãe e tios, 
pois seus pais, Júlia e Augusto, 
eram irmãos. Júlia, a segunda dos 
oito fi lhos de Manoel Lopes Pontes e 
Maria Magdalena Pinheiro Pontes, 
e Augusto, o caçula, que também foi 
grande fi lantropo, benemérito da 
obra “Abrigo dos fi lhos do Povo”.

Irmã Dulce, a nossa Santa Dulce 
dos Pobres, Maria Rita de Sousa 
Brito Lopes Pontes, religiosa baiana 
nascida em Salvador, em 26 de maio 
de 1914, e falecida em 13 de março de 
1992, era a segunda dos cinco fi lhos 
do casal Dulce de Sousa Brito Lopes 
Pontes e Augusto Lopes Pontes. 
Ficou mundialmente conhecida 
por suas ações humanitárias de 
caridade e assistência aos menos 
favorecidos. Beatifi cada em 22 
de maio de 2011, foi Canonizada 
em 13 de outubro de 2019, como a 
primeira Santa brasileira e baiana! 
Considerada como já sendo “Santa 
em vida”, pelo bem que praticava.

Desde jovem, já manifestava 
o seu carisma em ajudar aos 
mais humildes. Aos 13 anos, já 
acolhia mendigos e doentes na 
residência de seu pai, na Ladeira da 
Independência (Nazaré).

Queria ser freira! Depois de se 
formar em professora, entrou 
para a Congregação das Irmãs 
Missionárias da Mãe de Deus, em 
1933, na cidade de São Cristóvão, 
em Sergipe, onde já realizava 
ações caritativas. Em 1934, voltou 
para Salvador, quando, de fato, 
continuou com o seu ideal de servir 
e se tornou admirada e reverenciada 
por todos, indistintamente. A 
partir do galinheiro localizado ao 
lado do Convento Sto. Antônio, para 
onde levava os pobres e doentes 
que recolhia na rua, iniciou a sua 
grande e benemérita obra que, 
mais tarde, se concretizaria no 
importante Hospital Santo Antônio, 
um dos 21 núcleos do complexo 
da OSID (Obras Sociais Irmã 
Dulce), reconhecidamente uma 
das maiores e mais importantes 
instituições fi lantrópicas do país, 
100% SUS (Sistema Único de Saúde), 
abrangendo: Saúde, Assistência 
Social, Pesquisa em Saúde e 
Educação. Acolhia a todos, com amor 
e carinho, não importando o mal 
que apresentassem: idosos, jovens 
em situação de risco, crianças, 
defi cientes, doentes, excluídos... 

AMAR E SERVIR:
EXEMPLOS DE VIDA
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Ninguém fi cava desassistido! 
Apesar da sua aparência frágil e até 
debilitada, se agigantava quando 
se tratava de amparar e proteger 
os mais necessitados! Que grande 
exemplo para a humanidade!

Álvaro Pontes Bahia, 
destacado Pediatra 
de nossa terra, 
vocacionado e zeloso, 
diplomado em 1913, 
nasceu em Salvador, 
em 17 de dezembro de 
1891, e faleceu em 08 
de outubro de 1964; 
era o mais velho dos 
onze fi lhos de Júlia 
Cândida Lopes Pontes 
Bahia e José Estanislau 
da Silva Bahia Júnior.

Seus ideais sempre foram muito 
claros e defi nidos: a Criança, mais 
especifi camente a Infância menos 
favorecida, pois era um obstinado e 
apaixonado pela causa da Criança! A 
partir de 1915, voltou-se para a gestão 
de políticas públicas para a criança. 
Homem culto, bondoso, humano 
e altruísta, em muito extrapolava 
os parâmetros do atendimento 
aos seus pacientes. Preciso nos 
seus diagnósticos, em muitos 
casos precoces, a muitos poupou 
sofrimentos e até vidas! Carinhoso 
e dedicado, a maioria dos seus 
pequenos pacientes o chamavam 
“Vovô Bahia”! Era um Pediatra 
humanista! Nos relevantes cargos 
que exerceu, sempre defendia as 
causas da Pediatria e da Puericultura. 
Foi um dos fundadores, e Presidente, 
da Sociedade de Pediatria da Bahia; 
Presidente da Sociedade Brasileira 
de Pediatria e criador e Diretor da 
Revista Pediatria e Puericultura, 
onde publicou diversos artigos 
científi cos. Em reconhecimento 
pelo seu profí cuo trabalho, foi 
homenageado como Patrono da 

Cadeira nº 14, da Academia Brasileira 
de Pediatria.

Idealista e adiante do seu tempo, 
foi um verdadeiro pioneiro da Me-
dicina Social da Bahia! Dentre suas 
criações destacam-se a Colocação 
Familiar, protegendo crianças órfãs; 
a Assistência Obstétrica Familiar; 
o Prêmio de Amamentação e o Con-
curso de Robustez Infantil, sempre 
preocupado com a infância, a mor-
talidade infantil e a “maternidade 
desamparada”, motivando-o a em-
preender projetos de cunho fi lan-
trópico e comunitário. Em sua bem 
sucedida clínica particular atendia 
a todos, sem distinção. Foi professor 
de Pediatria na Faculdade de Medi-
cina da Bahia, na Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública e de Pe-
diatria e Puericultura na Escola de 
Puericultura.   Suas maiores e mais 
destacadas realizações, sem dúvida, 
foram: 1) a ideia da criação da então 
Liga Bahiana Contra a Mortalidade 
Infantil, participando da sua funda-
ção, em 17 de junho de 1923, com o 
amigo, mestre e respeitado pediatra 
Joaquim Martagão Gesteira e mais 
cinco integrantes do grupo funda-
dor, tendo sido seu Presidente; a 
partir de 1967, a instituição fi lantró-
pica passou a chamar-se Liga Álvaro 
Bahia Contra a Mortalidade Infantil 
(LABCMI), em sua homenagem. 

A Liga funcionou, durante 
alguns anos, numa das 
sedes da Santa Casa de 

Misericórdia da Bahia (Pupileira); 2) 
a criação da Escola de Puericultura 
Raymundo Pereira de Magalhães, 
em 1937, integrante da Liga, onde 
foi instalado o primeiro Banco 
de Leite Materno do país. Hoje, 
funciona o CRE-TEA (Centro de 
Referência Estadual para Pessoas 
com Transtorno do Espectro 
Autista) e 3) a criação e fundação 
do Hospital Martagão Gesteira, em 

1946, inaugurado em 1965, grande 
ideal e sonho da sua vida; com 
certeza, a sua maior realização, 
visando suprir a carência de leitos 
pediátricos na Bahia, com atenção 
especial aos prematuros. Na ocasião, 

era o primeiro e único hospital 
pediátrico do Norte/Nordeste do 
Brasil, unidade imprescindível 
para a saúde das crianças na Bahia, 
particularmente as mais carentes. 
Através dessas suas ações e tantas
outras, contribuiu, grandemente, 
para a assistência, apoio e tratamento 
de milhares de anônimos pequeninos 
desfavorecidos e suas famílias.
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A LABCMI, mantenedora do 
Martagão Gesteira, que atende a 
pacientes 100% originários do SUS, 
desenvolveu relevantes ações em 
prol da maternidade e da infância, 
que serviram como exemplo de 

políticas públicas para todo o 
país, no governo Getúlio Vargas. 
Até hoje, desenvolve atividades 
de sucesso e pioneirismo, através 
das suas quatro unidades: duas 
próprias e duas estaduais que 
administra.

Destacamos, assim, características 
comuns entre as ações e as 

obras fundadas por essas duas 
iluminadas figuras humanas, 
que foram Álvaro Bahia e Irmã 
Dulce: capacidade de enfrentar 
desafios e vencer obstáculos; 
liderança; vanguarda em suas 

ações, alcançando relevantes e 
inovadoras conquistas; simplicidade; 
criatividade e responsabilidade, 
na superação das contínuas 
difi culdades fi nanceiras e atuação 
com muito amor e solidariedade!  

Nada é mais gratificante do que 
fazer o bem com simplicidade, sem 
alardes, nem vaidades. Parece que 

estes sentimentos estão no DNA 
das pessoas. Será que o exercício 
da Caridade Fraterna é genético? 
Pode até não ser, mas, que os 
exemplos e práticas familiares e 
o espírito cristão influenciam na 

formação do caráter das pessoas, é 
inegável! Pratiquemos, com fervor, 
o “AMAR E SERVIR”!

Rosina Bahia Alice

Carvalho dos Santos

Presidente de Honra da Liga Álvaro 

Bahia Contra a Mortalidade Infantil



“

Estamos cumprindo
esta missão, sobretudo
graças à determinação

de nossos colaboradores, 
voluntários, doadores, 

parceiros e da sociedade 
como um todo, que nos 
abraça, nos fortalece,

e nos impulsiona a seguir 
batalhando em prol

da causa

“
12
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2016 2017

1964

2010 2011

Década
de 1920

Década
de 1940

1923 

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

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

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

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

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

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

Décadas
de 1960 a 1980

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

Martagão Gesteira 
inaugura a 
primeira Unidade 
de Neurocirurgia 
Pediátrica da 
Bahia

NOSSA HISTÓRIA
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2018 2019

1965

2012 - 2013 2015

 
 

Década
de 1930 1937 

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

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 primeiro Banco de Leite 
Materno do país

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

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

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

1990 a 2019

Realização da I Jornada de Pediatria
Habilitação, pelo Ministério da Saúde, para a 
realização de transplantes
Reforma do Ambulatório da Oncologia e das 
Salas de ECG e Ultrassom
Inauguração da Enfermaria Cardíaca e do 
Centro de Convivência do HMG
Compra e reforma de Casa Anexa para a 
Central de Serviços Compartilhados (CSC)
Renovação de contrato de gestão do HEC 
por mais 5 anos

Martagão Gesteira inaugura a 
Unidade de Treinamento para 
Desospitalização (UTD), projeto 
inovador no país, e desenvolve o 
Programa de Assistência Ventilatória 
Domiciliar (PAVD)

Martagão Gesteira inaugura a UTI 
Neonatal Cirúrgica José Bahia, primeira 
e única do estado da Bahia
Cantora Ivete Sangalo faz primeiro show 
em prol do Hospital Martagão Gesteira 
Liga Álvaro Bahia assume gestão do 
Hospital Estadual da Criança (HEC)
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REFERÊNCIA 
EM MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE 
PEDIÁTRICA
E EM GESTAÇÃO 
DE ALTO RISCO
NA BAHIA

Contrato de gestão
por organização social



Gerido desde 2015 pela Liga Álvaro Bahia Contra a 
Mortalidade Infantil (LABCMI), o Hospital Estadual 
da Criança (HEC) é uma unidade da Secretaria da
Saúde do Estado da Bahia (SESAB), localizado em 
Feira de Santana.

O Hospital é referên-
cia em média e alta 
complexidade pediá-

trica e em gestação de alto risco 
na Bahia. Desde o início da ges-
tão da Liga, o objetivo tem sido 
buscar a modernidade, efi ciência 
e economia do gerenciamento 
de recursos. Em 2019, o contrato 
foi renovado por mais cinco anos. 
Neste ano, o HEC realizou 70 mil 
atendimentos totais.

No conjunto de serviços de saúde 
prestados pelo Hospital, destacam-
se uma maternidade apta a realizar 
partos de alto risco, um ambulatório 
de especialidades, internação, 
atividades de ensino e pesquisa, 
além de serviços de diagnose e 

terapia. O HEC dispõe de uma 
área total de mais de 39 mil m2

e está instalado em 8.568 m2 de 
área construída, dividido em sete 
pavimentos. No total, há 240 leitos 
de internação e 31 de emergência. 
O acesso à unidade é organizado 
pelo dispositivo de Acolhimento 
com Classif icação de Risco 
(ACCR). Para prestar assistência 
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.

Raios-X

12.296

Atendimentos
Emergenciais

25.296

Eletrocardio-
gramas

698

Eletroence-
falogramas

353

Ecocardio-
gramas

170

Ultrasso-
nografias

3.980

Cirurgias
pediátricas

2.599

Tomografias

2.435

INDICADORES

2019
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Nova torre de 
vídeo é usada 
para cirurgias 
videolapa-
roscópicas 

O HEC passou a realizar cirurgias 
videolaparoscópicas com uma 
nova torre de vídeo, fruto 
de investimento da SESAB.
O primeiro procedimento com 
a nova torre foi para retirada 
da vesícula (colecistectomia) 
de um paciente pediátrico 
internado na Unidade. O avanço 
dos procedimentos contribuiu 
para a realização de cirurgias 
mais qualifi cadas. Além disso, 
cirurgias por vídeo têm as 
vantagens de menos dor pós-
operatória, menos tempo de 
internação, melhor aspecto 
estético e menos chance de 
aderências intestinais.

vantagens de menos dor pós
operatória, menos tempo de 
internação, melhor aspecto 
estético e menos chance de 
aderências intestinais.

A Liga Álvaro Bahia teve o contrato renovado, em dezembro de 
2019, junto à SESAB, para dar continuidade ao trabalho de gestão 
que vem fazendo à frente do HEC, desde 2015.
O novo ciclo do contrato de gestão compreenderá mais um período 
de 60 meses (cinco anos), onde a LABCMI seguirá na missão de 
contribuir para que o HEC permaneça como importante referencial 
na prestação de serviços de assistência, prevenção, reabilitação e 
ensino e pesquisa, com atenção à saúde da mãe e da criança. 

MÊS DA
CRIANÇA

LIGA RENOVA
CONTRATO DE
GESTÃO DO HEC
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HEC É REFERÊNCIA 
EM  MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE 
PEDIÁTRICA E EM 
GESTAÇÃO DE ALTO 
RISCO NA BAHIA

Mostra e Encontro 
sobre saúde da 
criança debatem 
temas diversos

No HEC, um cortejo abriu alas para 
a entrega de presentes a todos os 
pacientes dos 240 leitos de internação, 
além daqueles atendidos
no ambulatório e na emergência. 

Em parceria com o Grupo Curarte, composto por 
artistas e músicos de Feira de Santana, e o Grupo Raros 
da Alegria, os colaboradores do HEC se caracterizaram 
de diversos super-heróis e personagens infantis para 
levar ludicidade para as crianças no Mês da Criança. 

Mudas de árvores plantadas nos canteiros do HEC por crianças 
curadas do câncer, ou que realizaram o tratamento no Centro 
de Oncologia Infantojuvenil (COI). Este foi o início do Projeto 
“Pé de Esperança”, que marcou os seis anos de funcionamento 
do COI. Com seus padrinhos e madrinhas, as 26 crianças 
participantes da ação realizaram o plantio como uma atividade 
lúdica de consciência ambiental e também como símbolo de 
esperança. Com cerca de 400 crianças cadastradas no serviço, 
o COI conta com 13 leitos para internação e capacidade de 
realizar 25 atendimentos por dia em ambulatório. 

A II Mostra de Pesquisa e o I Encontro 

de Pesquisa sobre Saúde da Criança, 

do Adolescente e da Mulher, 

realizados pelo HEC, debateram 

temas como gestão e avaliação em 

saúde no contexto materno-infantil, 

produção do cuidado da criança, do 

adolescente e da mulher no ciclo 

gravídico-puerperal em serviços de 

saúde e saúde do trabalhador no 

contexto materno-infantil. 

PROJETO “PÉ DE 
ESPERANÇA” MARCA 
SEIS ANOS DO COI
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CRE-TEA 
FORTALECE
O APOIO 
MATRICIAL 
COMO UM
DOS SEUS
PRINCIPAIS
OBJETIVOS

Contrato de gestão por organização social
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Em três anos de história 
c o m p l e t a d o s  e m 
novembro de 2019, o 

Centro de Referência Estadual 
para Pessoas com Transtorno 
do Espectro Autista (CRE-TEA), 
pioneiro no país, tem mantido 
o apoio matricial como um dos 
seus principais objetivos. 

O CRE-TEA é resultado de uma 
parceria da Liga Álvaro Bahia 
Contra a Mortalidade Infantil 
(LABCMI) com a Secretaria 
da Saúde do estado da Bahia 
(SESAB). Funciona no prédio 
que foi doado à entidade, onde 
funcionou a antiga Escola de 
Puericultura Raymundo Pereira 
de Magalhães, fundada pela 
Liga, em 1937. Lá também 
funcionou o primeiro Banco de 
Leite Materno do país. Em 2019, 
o Centro realizou 16.715 terapias, 
além de 6.741 atendimentos às 

famílias. É o primeiro Centro no 
Brasil com um modelo docente-
assistencial, atuando através do 
apoio matricial, na capacitação 
dos profissionais da rede de 
saúde e educação do sistema 
público do estado da Bahia. Um 
dos fatores que norteia o apoio 
matricial consiste no fato de 
que o paciente com TEA passa 
a ser assistido dentro do próprio 
território em que reside. 

O CRE-TEA está localizado no 
bairro do Campo Grande, em 
Salvador. Atualmente, o Centro 
possui 200 pacientes em 
acompanhamento e conta com 
salas equipadas para estimular 
o desenvolvimento cognitivo 
dos pacientes, além de equipe 
multidisciplinar formada por 
neuropediatra, psiquiatra, 
fonoaudiólogo, psicólogo, 
fi sioterapeuta, entre outros.
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MATRICIAMENTO
É AMPLIADO EM 2019 

O CRE-TEA fechou o ano de 2019 
com um total de 73 municípios 
m a t r i c i a d o s .  A  i n c o r p o r a ç ã o 
de a ç õ e s q ue p ot encia l i za m a 
educação permanente, a f im de 
instrumentalizar os profissionais da 
atenção básica e rede especializada 
para a ar ticu lação de d iversos 
conhecimentos para o atendimento 
às pessoas com TEA, no território 
onde reside, é o objetivo principal 
da unidade de saúde, criada em 2016.

Em 2019, houve uma reestruturação das atividades 
de apoio matricial nas ofi cinas presenciais realizadas 
no CRE-TEA, dando mais ênfase à clínica do TEA e 
à atenção básica. Com isto, foi ampliada em cerca 
de 46% a participação de profi ssionais de saúde 
dos municípios do estado da Bahia, na comparação 
com o ano anterior. Foram realizadas, também, web 
aulas, com o tema “Abordagem da atenção básica 
no cuidado integral ao TEA”, para 298 servidores do 
estado da Bahia e 44 de outros estados. Em novembro, 
foi realizada uma apresentação do Centro no Conselho 
Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia 
(COSEMS-BA), com o objetivo de apresentar as ações de 
capacitação desenvolvidas junto às equipes de saúde 
dos municípios do estado e, sobretudo, sensibilizar os 
gestores presentes para a atenção ao TEA e para o 
fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde (RAS) e 
Redes de Atenção Psicossocial (RAPS).

CONJUNTO DE
AÇÕES REFORÇA O 
MATRICIAMENTO
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INDICADORES
2019

Terapias
realizadas

16.715

Atendimentos
às famílias

6.741

Visitas
 domicilares

124

Consultas médicas
 para diagnóstico/

 acompanhamentos

715
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SOKIDS É UM
HOSPITAL PEDIÁTRICO 
COM EMERGÊNCIA 
NAS 24 HORAS

 Internamentos
494

Atendimentos
 no Pronto- 

 Atendimento
24.421

INDICADORES

2019

Unidade Própria
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O Hospital Sokids, pertencente à Liga 
Álvaro Bahia Contra a Mortalidade 
Infantil (LABCMI), é um hospital 
pediátrico com emergência nas 24 
horas, situado em Vilas do Atlântico, 
em Lauro de Freitas.

É a única unidade de 
emergência pediátrica 
24 horas que atende à 
saúde suplementar neste 
município da Região 
Metropolitana de Salvador.

O Sokids dispõe, além do pronto 
a t e n d i m e n t o  2 4  h o r a s ,  d e 
Raio-X e laboratório, com equipe 
multidisciplinar formada por 
médicos especializados, enfermeiros, 
nutricionistas, fisioterapeutas e 
técnicos de enfermagem. Somente 
em 2019, foram mais de 24 mil 
atendimentos para pacientes de
0 a 15 anos. Atualmente, a estrutura 
da unidade de saúde é composta por 
oito leitos de pronto atendimento, 
dois  leitos de internamento 
de apartamento, seis leitos de 
internamento de enfermaria e 
uma sala de reanimação para as 
emergências.
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MARTAGÃO 
GESTEIRA SE 
CONSOLIDA
COMO REFERÊNCIA 
EM PEDIATRIA
NA BAHIA

INDICADORES

2019  Exames
laboratoriais
279.967

Exames
 bioimagem
51.971

 Refeições
612.362

 Internamentos
9.488

Unidade Própria



Ao longo dos seus 54 anos de atuação em prol da Saúde
da Criança, o Hospital Martagão Gesteira consolidou-se 
como referência em pediatria na Bahia. 

O Martagão é o maior hospital exclusivamente 
pediátrico do Norte e Nordeste do país. Por 
ano, são mais de 80 mil pacientes atendidos, 
oriundos de todo o estado, e mais de 500 mil 
atendimentos. Com um corpo clínico formado 
pelos mais competentes médicos e especialistas 
em pediatria da Bahia, o hospital fi lantrópico 
destaca-se tanto nos números, quanto na 
qualidade dos serviços prestados - muitos deles 
são únicos no estado. 

Em 2019, nos atendimentos, destacaram-se as 
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. Ainda em 2019, a Bioimagem realizou 

mais de 60.607 atendimentos ambulatoriais,
o centro cirúrgico fez 2.989 procedimentos 
cirúrgicos e o Laboratório processou 279.967 
exames. Sua sede, no bairro do Tororó, em 
Salvador, está situada num prédio de sete 
andares, com mais de 7.900 m2 de área 
construída. 

Já o Hospital Dia, extensão do Martagão, 
unidade especializada em cirurgias de pequeno 
porte, está localizado 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 consolida-se graças à solidariedade 
dos baianos, que ajudam a manter o hospital por 
meio de doações, parcerias, eventos e projetos.

ATENDIMENTOS
AMBULATORIAIS

 Laboratório
109.892

 Bioimagem
33.889

 Fisioterapia
33.047

Oncologia
20.345

Consultas médicas
 especializadas

56.472



Martagão cobrirá 
lacuna assistencial 
no estado da 
Bahia na área de 
transplantes

Em 2019, uma das principais 
m i s sõ e s  a n u n cia d a s  p e l o 
Hospital Martagão Gesteira foi 
suprir uma lacuna assistencial 
no estado da Bahia na área 
de transplantes para crianças. 
Neste ano, o Hospital obteve 
todas as habilitações necessárias 
nos níveis federal, estadual 
e municipal para realizar os 
transplantes de medula óssea, 
rim e fígado.

O projeto teve ampla repercussão 
e apoio dos mais diversos 
segmentos  da sociedade, 
sobretudo por causa da sua 
relevância e pioneirismo: o 
primeiro caso na Bahia de 
transplante de medula óssea em 

crianças e jovens na faixa etária 
de 0 a 14 anos pela rede pública 
será realizado pela instituição 
fi lantrópica.

No estado, este tipo de transplante 
já é realizado por outras unidades 
de saúde, mas somente em casos 
a partir dos 14 anos. Abaixo dessa 
idade, os pacientes têm que se 
deslocar para outros estados, para 
viabilizar o tratamento. No caso 
do Martagão, o serviço abrangerá 
a faixa etária de 0 a 18 anos.

Além do transplante de medula 
óssea, o pioneirismo do Martagão 
se repete, também, no caso do de 
fígado, que é a única alternativa 
para crianças com algumas 

doenças hepáticas. Na Bahia, no 
entanto, este tipo de transplante 
ainda não é feito em crianças.

Com o objetivo de realizar o 
transplante de fígado em crianças 
de 0 a 14 anos, o Martagão iniciou, 
também em 2019, uma parceria 
de aperfeiçoamento técnico 
com o Hospital Sírio-Libanês. 
Profi ssionais da instituição foram 
a São Paulo para serem treinados 
no Sírio e, durante a parceria, 
trabalharão em conjunto para 
realizar os primeiros transplantes 
na Bahia. Já no transplante de 
rim, o Martagão entrará como 
um serviço complementar ao que 
já é oferecido na rede de saúde 
pública.

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS:

Pacientes atendidos
3.153

Procedimentos
2.989

Procedimentos
4.696

Consultas
4.531

MARTAGÃO HOSPITAL DIA
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Martagão retorna ao 
calendário científi co baiano 
com Jornada de Pediatria

UTD fecha 2019 com 120
crianças desospitalizadas

UTD/PAVD

Referência no atendimento pediátrico, o Martagão 
Gesteira retornou ao calendário científi co baiano

em 2019, com a primeira edição de sua Jornada de Pedia-
tria. Com o tema “O Cuidado Interdisciplinar no Hospital 
Pediátrico”, o evento reuniu especialistas em pediatria 
para abordar questões de áreas como infectologia, pneu-
mologia e cuidados paliativos.

A programação, realizada nos dias 5 e 6 de abril no 
auditório da Associação Baiana de Medicina (ABM), 
teve, entre os convidados, a presidente da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP), Luciana Silva, que discutiu
o tema “O pediatra no mundo atual”.

A Jornada, que entrou no calendário de eventos
científicos do estado como espaço de formação e 
atualização de profissionais em pediatria, teve 
o patrocínio da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás)
e apoios da Faculdade IPEMED de Ciências Médicas
e da Nestlé.

AUnidade de Treinamento para Desospitalização 
(UTD) do Martagão fechou o ano de 2019 com 

um total acumulado de 120 pacientes com doenças 
crônicas que puderam retornar para seus lares. 

Única no estado e considerada referência no Brasil,
a UTD foi criada em 2012 para proporcionar a desos-
pitalização de pacientes com internação prolongada 
e dependentes de cuidados ou tecnologias que os impe-
diam de receber alta hospitalar.

Durante todo o período de internação na UTD, os fa-
miliares são treinados por uma equipe multidiscipli-
nar para cuidar das necessidades especiais de cada 
paciente, até que estejam preparados para o seu cui-
dado em domicílio. 

A UTD benefi cia crianças que deixariam de ser 
atendidas em decorrência da ocupação prolongada 
dos leitos e ajuda no retorno de pacientes para 
suas casas, uma vez que seus lares recebem toda a 
estrutura fí sica e tecnológica para a permanência do 
seu tratamento, através do Programa de Atendimento 
Ventilatório Domiciliar – PAVD do Martagão, além 
das visitas regulares da equipe do Hospital para 
acompanhamento, em associação às políticas de 
internação domiciliar do SUS.

Diárias no PAVD
11.432

Diárias na UTD
6.152

Desospitalizações
20
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Parceria com hospital norte-americano ajudará
a melhorar a assistência a crianças com câncer

Uma nova parceria permitiu ao 
Martagão reforçar ainda mais 
a qualidade do tratamento que 
a instituição oferece aos seus 
pacientes: uma cooperação com 
o St. Jude Children’s Research 
Hospital, o mais conceituado 
centro de tratamento e pesquisa 
pediátrica norte-americano, 
focado em doenças infantis 
graves, sobretudo leucemia e 
outros tipos de câncer.
Dentre as ações previstas, há um 
projeto para implementar uma 
escala para reconhecimento 

de casos graves de câncer 
infantojuvenil, com o objetivo 
de reduzir a mortalidade desses 
pacientes, o que já está sendo 
colocado em prática. A primeira 
capacitação dos médicos do 
Martagão ocorreu em novembro, 
mês em que se  ce lebra o
Dia Nacional de Combate ao 
Câncer Infantojuvenil, visando 
a melhoria do atendimento dos 
pacientes internados, com base 
na “Escala de Sinais de Alerta 
Precoce (ESAP)” em pediatria. 
Trata-se de uma escala que 

tem como objetivo identificar 
precocemente sinais de alerta de 
gravidade, para que providências 
sejam adotadas o mais cedo 
possível e, desta forma, o hospital 
possa reduzir a mortalidade de 
crianças com câncer. A intenção 
é estender a escala para todo o 
hospital em 2020.
Este projeto já alcançou 40 
hospitais da América Latina e o 
Martagão foi o primeiro e único 
hospital brasileiro a participar do 
mesmo.
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Martagão realiza curso
sobre importância
do diagnóstico precoce
do câncer infantojuvenil

Ambulatório da 
Oncopediatria é 
reformado

O Hospital ministrou neste ano um curso de capacitação 
para profissionais de saúde do município de Salvador, 
que incluiu Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), 
unidades de Saúde da Família e postos de saúde, com o 
objetivo de reforçar a importância e necessidade do diag-
nóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes. 
A ação ocorreu em setembro, mês intitulado Setembro 
Dourado, período de conscientização sobre o câncer 
infantojuvenil. O diagnóstico, quando feito na fase
inicial da doença, permite um tratamento menos in-
tensivo e com maiores chances de cura.

O ambulatório da Oncopediatria 
foi reformado em 2019, com recursos 
obtidos na campanha McDia Feliz. 
Na ocasião, a intervenção abran-
geu a construção da Sala do Ex-
purgo, que recebe material para 
higienização, a Brinquedoteca do 
Ambulatório, e a reforma da Far-
mácia, com ampliação do espaço e 
melhorias na bio-segurança. A re-
qualifi cação reestruturou a sala de 
procedimentos e o espaço de espe-
ra para crianças, no ambulatório, 
assim como reformou, equipou e 
mobiliou os ambientes para pa-
cientes e acompanhantes, muitos 
dos quais oriundos de cidades do 
interior do estado. A humanização 
destes espaços ajuda no conforto e 
alívio mental dos pacientes e seus 
familiares, que ficam à espera do 
tratamento.
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Mais de um terço das cirurgias cardíacas 
em crianças na Bahia foi realizado pelo Martagão
O Martagão Gesteira foi responsável por cerca de 40% das 
cirurgias cardíacas realizadas em 2019, considerando-se 
a faixa pediátrica do SUS no estado da Bahia. No total, 
foram 210 pacientes operados, com destaque para o 
aumento da complexidade dos casos.

O quantitativo observado neste ano acompanha um 
crescimento registrado desde 2017, neste tipo de 
cirurgia, sendo considerado um número elevado. Dados 
do Ministério da Saúde consideram um centro cirúrgico 
como referência em cardiologia pediátrica quando este 
realiza em torno de 120 cirurgias por ano. Somente em 
2019, o Martagão realizou quase o dobro. 

Mais relevante ainda é o aumento da complexidade 
dos casos atendidos. Muitas crianças que nascem com 

cardiopatia grave ficam no aguardo da regulação, 
esperando por uma vaga de cirurgia cardíaca. Muitas 
delas são do interior e não têm condições de ir para casa. 
Quanto mais tempo demora, elas estarão sujeitas a mais 
complicações e maior o risco cirúrgico. 

Sendo assim, o crescimento da cirurgia cardíaca 
pediátrica do Martagão é importantíssimo para ajudar 
as crianças portadoras de cardiopatia congênita, visto 
que a rede de saúde não é sufi ciente para dar conta da 
demanda constatada na Bahia.

Ainda em 2019, foi inaugurada a Enfermaria de 
Cardiopediatria no Martagão, para oferecer melhor 
assistência e segurança aos pacientes.



Menor Bebê com
meningomielocele
é operado na UTI
Neonatal do Martagão
Um bebê que pesava somente 800 gramas
e apresentava uma malformação congênita no 
sistema nervoso, na região da coluna vertebral 
lombar, foi operado com sucesso na UTI Neonatal 
Cirúrgica do Martagão, em novembro de 2019. 
Com apenas 29 semanas, foi o menor prematuro 
já operado na instituição com este problema.

Diante do caso delicado, havia riscos até no transporte 
do bebê para outro andar do hospital. Por essa razão, 
foi montado um centro cirúrgico específi co na própria 
UTI Neonatal. Ele, que se chama Ualas, e a família são 
de uma cidade pequena próxima a Jequié, nasceu com 
uma doença na coluna vertebral ao nível da região 
lombossacra, que se chama meningomielocele.

Criada a partir de uma demanda especializada de 
cuidados com recém-nascidos que tivessem algum 
problema cirúrgico, a UTI Neonatal do Martagão recebe 
pacientes de diversos municípios da Bahia e até de estados 
vizinhos. São casos graves que demandam internações 
prolongadas, terapêuticas diversas, e que precisam de 
um cuidado especial. Antes, esses bebês disputavam 
leitos em UTIs neonatais com pacientes clínicos. 

É a única unidade neonatal do estado que possui suporte 
para tratamento de pacientes com malformações diversas, 
abrangendo a maioria das especialidades cirúrgicas 
neonatais como cardiocirurgia, neurocirurgia, cirurgia 
geral, entre outras. Mais de 700 bebês já foram atendidos 
desde a sua inauguração, em 2015. 

A humanização da saúde sempre foi um 
foco do Martagão desde sua criação. 
Constantemente comprometido com
a transformação dos modelos de atenção 
e gestão em saúde e nos princípios da 
Política Nacional de Humanização, 
o hospital, através do seu Grupo de 
Trabalho de Humanização, em 2019, 
implantou diversos dispositivos e 
realizou ações visando o compromisso 
com a assistência humanizada e 
corresponsável, a disseminação e o 
fortalecimento da cultura de humanização 
na instituição, a melhoria da ambiência e 
a valorização e cuidado ao colaborador.

Dentre estas ações destaca-se a realização 
da campanha Setembro Amarelo, mês da 
prevenção ao suicídio. A ação, intitulada 
“Sofrimento e Suicídio: quebrando o 
silêncio”, promoveu atividades voltadas 
para a atenção ao cuidador, com foco nos 
aspectos que envolvem a saúde psíquica do 
trabalhador. Esta iniciativa foi apresentada 
e reconhecida na III Mostra Integrada de 
Humanização e Saúde do Trabalhador 
do SUS-BA, ganhando destaque como 
experiência exitosa em humanização, 
dentre as instituições de saúde do estado.

HUMANIZAÇÃO
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O Martagão venceu em três das seis categorias 
do IV Benchmarking, evento realizado pela 
Federação das Santas Casas de Misericórdia, 
Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado 
da Bahia (FESFBA). A instituição recebeu, 
ainda, um prêmio especial por ter sido a 
entidade que mais teve cases de sucesso 
aprovados para concorrer nesta edição.

O resultado é um reconhecimento do 
aprimoramento da gestão do hospital. 
Os cases vencedores foram: a redução 
do valor gasto com o consumo de água 
para o Martagão e o Hospital Estadual da 
Criança (HEC); o “Card para o dia a dia”, 
onde um informativo impresso é anexado 
a equipamentos da UTI Neonatal, com 
informações ilustradas e importantes 
para o manuseio dos equipamentos e de 
procedimentos; e o projeto “Alimentando com 
vida”, no qual o leite materno foi utilizado 
como o melhor vínculo entre mãe e bebê.

Martagão vence em 
três das seis categorias
do IV Benchmarking

Seminários e fóruns pautam 
temas relevantes à saúde

Em 2019, diversos seminários e fóruns do Martagão 
pautaram temas relevantes relacionados à saúde.
Um deles foi promovido pelo Serviço de Psicologia,
que celebrou seus 10 anos de implantação no Hospi-
tal. Para a comemoração, foi organizado o V Fórum 
de Psicologia, compartilhando, com profi ssionais e 
estudantes da área de saúde, a história e o trabalho 
que vem sendo desenvolvido ao longo desta década de 
trajetória.

Em outubro, foi a vez do Seminário de Serviço Social. 
O evento reuniu dezenas de profi ssionais da área 
para debater questões como a desospitalização e a 
segurança do paciente, entre outros temas. Iniciati-
va do setor de Serviço Social da unidade, o seminário 
proporcionou, para o público participante, palestras 
de assistentes sociais de referência, assim como de 
outras categorias nos temas propostos. O objetivo 
principal foi abordar as estratégias para a desospi-
talização, bem como os aspectos sociais que podem 
impactar no tratamento e neste processo de alta. 

Além destes, o Martagão realizou, ainda, o Fórum de 
Nutrição Pediátrica. O evento, ocorrido em agosto de 
2019, foi voltado para profi ssionais e estudantes da 
área. Na programação, profi ssionais especialistas e 
referência em suas áreas de atuação, discutiram 
temas como diabetes, oncologia, neonatologia, ama-
mentação, terapia nutricional no paciente crítico e 
doenças infl amatórias intestinais.
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Hospital Dia completa três anos
com mais de 17 mil crianças atendidas

Um dos mais importantes cirurgiões pediatras 
de sua geração. Assim foi a trajetória do 
médico e ex-diretor do Martagão Gesteira, 

José Bahia Sapucaia, que, em decorrência de um 
súbito processo infeccioso, faleceu, aos 85 anos, 
em Salvador. Com mais de 50 anos de carreira, 
formado pela Escola Bahiana de Medicina, Dr. 
Bahia, como era conhecido, foi presidente da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica e 
diretor do Hospital Martagão Gesteira, onde iniciou 
sua trajetória. Antes do ocorrido, Dr. Bahia era 
conselheiro da Liga Álvaro Bahia e presidente da 
Academia Nacional de Cirurgia Pediátrica (Ancipe). 

Apaixonado pela medicina, ele ainda realizava 
consultas em algumas clínicas e unidades de saúde 
em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano.
Na década de 1990, foi um dos líderes do plano 
de reabertura do Martagão que, naquela época, 
interrompeu seu funcionamento por 10 meses, por 
conta de uma grave crise fi nanceira.
Dr. Bahia foi um grande nome da cirurgia pediátrica, 
tendo formado inúmeros e verdadeiros discípulos e 
admiradores. Além de ter sido um mestre em fazer 
amigos, era sempre solidário e de bom coração, 
acolhendo a todos que o procuravam, com alegria, 
competência e dedicação.

O Hospital Dia Martagão Gesteira, 
unidade da Liga, que está localizado 
no bairro de Roma, completou, em 
2019, três anos de atuação com mais 
de 17 mil crianças atendidas e 9,3 mil 
cirurgias realizadas. Extensão do 
Martagão, a unidade é especializa-
da em cirurgias pediátricas de pe-
queno e médio porte em crianças e 
adolescentes de 1 a 14 anos de toda 
a Bahia e realiza procedimentos 
cirúrgicos como hérnia umbili-

cal, hérnia inguinal, postectomia
(fi mose), orquidopexia e hidroce-
le, entre outros. 

Na unidade médica, que foi criada 
para reduzir o tempo de atendimento 
entre o agendamento e a realização 
de pequenas cirurgias do Martagão, 
a criança chega pela manhã, acom-
panhada dos responsáveis, passa 
pela cirurgia e tem alta no mesmo 
dia.

UMA VIDA
DEDICADA
À CIRURGIA
PEDIÁTRICA

JOSÉ BAHIA
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Instituto de Ensino da Saúde e Gestão (IESG)
contribui para a formação de profi ssionais

O voluntariado do Martagão é um dos setores de 
maior destaque do hospital. É com ele que parte das 
diversas áreas do hospital é preenchida, estimulando-
se o engajamento da sociedade em prol das crianças 
que são cuidadas aqui todos os anos.
É nele que pessoas com diferentes formações e faixas 
etárias se unem com um mesmo desejo: o de fazer 
o bem e ajudar ao próximo. Em 2019, o Martagão 
contou com o apoio de cerca de 450 voluntários, nas 

mais diversas áreas que envolvem recreação para 
crianças, acolhimento para os acompanhantes, bazar 
e campanhas, entre outras.
Além de colaborar no auxílio a diversos serviços na 
operação do hospital, os voluntários são fundamentais 
nos eventos realizados pela instituição, como a Corrida 
Colorida e o Jantar do Bem, além das campanhas de 
captação de recursos, como a Nota Premiada e o 
McDia Feliz.

A área de Ensino e Pesquisa do Mar-
tagão está alinhada com o planeja-
mento estratégico da Liga Álvaro 
Bahia, com o objetivo de buscar
o crescimento e desenvolvimento 
de profi ssionais de saúde na área 
pediátrica, através da expertise na 
área. Em 2019, o Instituto de Ensi-
no da Saúde e Gestão (IESG), uma 
das unidades da Liga, atuou com os 

programas de residência médica e 
multiprofi ssional, formando profi s-
sionais diferenciados e qualifi cados 
para atuação pediátrica engajada 
com nossa história de combate à 
mortalidade infantil e com práticas 
baseadas em evidências.

Houve, também, através da equipe 
do Serviço de Educação Permanen-

te (Seper), cursos de aperfeiçoa-
mento para enfermeiros e técnicos, 
tendo como missão o preparo de 
profi ssionais voltado para o cuida-
do às crianças nas mais diversas 
especialidades, de aperfeiçoamento
em fisioterapia pediátrica e cursos
técnicos de lavanderia e copeiro,
visando preparar profi ssionais para 
os diversos segmentos hospitalares.

Voluntariado em prol das milhares
de crianças atendidas
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CAPTAÇÃO
DE RECURSOS

O Hospital Martagão Gesteira é uma 
instituição filantrópica que há 54 anos 
atua em prol da causa da Saúde da 

Criança. No entanto, manter em funcionamento 
um hospital de alta complexidade com mais de 
80 mil crianças sendo atendidas por ano é um 
desafio. Este objetivo é alcançado em grande 
parte com a ajuda dos baianos. São doações, 
parcerias que permitem dar continuidade ao que 
já é feito e expandir horizontes.

Para tanto, o setor de Captação de Recursos 
trabalha com um diversificado portfólio que tem, 
como objetivo principal, angariar fundos junto a 

pessoas físicas, jurídicas, parlamentares e o poder 
público. A extensão da 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 
variados portes. São muitas as frentes de trabalho, 
que abarcam campanhas, patrocínios e apoios, 
renúncia fiscal, repasses de recursos e eventos 
solidários.

Em 2019, foram captados R$ 8.271 .608,00 
resultado de um esforço coletivo e um abraço à 
causa que o martagão defende desde a época 
da sua fundação.
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A voz de Gal Costa. A musicalidade de Ju Moraes.
A gastronomia da chef Tereza Paim e a poesia de Edgard 
Abbehusen. Tudo isto em prol de uma única causa:
a saúde de mais de 80 mil crianças que são atendidas 
anualmente no Martagão Gesteira. Este foi o IV Jantar 
do Bem, evento benefi cente realizado anualmente pelo 
Hospital, cuja renda será revertida para criação do 
programa de transplantes.

Os artistas, que emocionaram o público com seus shows, 
abriram mão dos seus cachês em prol da causa e o evento 
teve adesão dos baianos, obtendo muita repercussão na 

Jantar
do Bem

mídia e na sociedade, dando, assim, visibilidade positiva 
para a instituição e sua causa humanitária.

Realizado no elegante espaço da Chácara Baluarte, com 
a decoração da Soul Eventos e produção de Piti Canella, 
o evento, já institucionalizado no calendário baiano, 
ofereceu a cada participante um jantar especial assinado 
pela chef Tereza Paim (entrada, dois pratos principais, 
sobremesa e bebidas), além de um prato estampado com 
poesia do escritor Edgard Abbehusen e ilustração de 
Suzart, como recordação.

A arrecadação do evento foi de R$ 130.544,00, destinados 
a cobrir os custos operacionais do Martagão.

IV

Parceiros:
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O tema foi “Toda Hora é Hora de Ajudar” e os baianos 
seguiram à risca. Pessoas de diferentes faixas etárias 
compareceram aos restaurantes da rede McDonald’s
com o intuito de ajudar o Martagão Gesteira. Era a 31ª 
edição do McDia Feliz, a maior campanha de arrecada-
ção de fundos do Brasil para crianças e adolescentes 
com câncer.

Com uma total de R$ 319.544,00 captados, o objetivo 
principal de ajudar o Martagão a implantar o Serviço 
de Transplante de Medula Óssea para crianças em 
tratamento contra o câncer foi cumprido, graças à 
grande mobilização da sociedade, feita principalmente 
por nossos voluntários, para a compra do Big Mac, nos 
restaurantes da rede McDonald’s em Salvador, Região 
Metropolitana e Feira de Santana.

Com a campanha desenvolvida, que teve como 
madrinha a dançarina e apresentadora Lore Improta, 
o Martagão foi um dos fi nalistas do Prêmio Atitude de 
Ouro – iniciativa do Instituto Ronald McDonald (IRM) 
que premia as melhores campanhas realizadas no ano.

Parceiros:

McDia Feliz tem arrecadação 
importante para a Oncologia 
do Martagão
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A capital baiana se vestiu com as cores da solidariedade, 
na 4ª Corrida Colorida do Martagão. O evento, realizado 
em abril, na Orla do Jardim de Alah, teve a presença 
de mais de três mil pessoas que abraçaram a causa do 
Martagão, numa linda e animada festa para famílias e 
amigos de todas as faixas etárias.

Além de muito Zim Color, pó colorido que faz a festa 
dos participantes, o público, que correu ao longo do 
confortável circuito de 4 Km, também se divertiu bastante 
na arena, com uma programação que contou com muita 

Parceiros:

4ª Corrida Colorida do 
Martagão Gesteira atrai
mais de 3 mil pessoas

música e dança. Durante a manhã, a animação fi cou por 
conta do sorteio de brindes, show da banda Papazoni e 
do DJ Vinny, presença do grupo de humor 10 Ocupados e 
a performance do Grupo FitDance.

O projeto, que contou com mais de 200 voluntários do 
Martagão em sua execução, ainda teve uma “Lojinha 
Colorida” no Salvador Shopping, que contribuiu para 
que 100% dos kits disponibilizados fossem vendidos 
com antecedência. O evento arrecadou R$ 160.434,00 
para o Hospital.
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Os 31 dias de outubro foram para a Liga Álvaro Bahia uma 
oportunidade não só de proporcionar aos seus pacientes 
momentos lúdicos e criativos que ajudam no tratamento, 
como também de reforçar para a sociedade a importância 
da causa em prol das crianças da Bahia. Em cada uma das 
suas quatro unidades, o Mês da Criança da Liga foi um 
motivo a mais para reforçar nossa principal missão, que é 
cuidar da saúde dos nossos pequenos.

No Martagão, os olhares eram de expectativa. Parte das 
crianças iria andar pela primeira vez no Metrô de Salvador. 
Após as instruções de segurança, elas mal podiam esperar. 

Mês da Criança 
da Liga

Parceiros:

Quando o trem se aproximou, as palmas já demonstravam 
a animação. As portas se abriram e, dentro do vagão deco-
rado, havia princesa, príncipe, urso, balões. Era o “Metrô 
Encantado”, uma ação do Mês da Criança.

Essa foi uma das muitas ações e atividades realizadas para 
os pacientes e seus familiares neste mês especial. Como 
de costume, contamos com o apoio de parceiros diversos, 
além dos nossos próprios voluntários e colaboradores.
Na programação houve visitas ilustres, passeios, presen-
tes, música, contação de histórias, sempre com muita
diversão, amor e criatividade.



PROJETO EVENTO 
SOLIDÁRIO AJUDA
A REQUALIFICAR
SETOR DE BIOIMAGEM

Celebrar uma data importante como os dez anos 
de casamento, ou o próprio aniversário, e ainda 
ajudar o Martagão que realiza, anualmente, mais 
de 500 mil atendimentos. Foi desta forma que surgiu 
espontaneamente na sociedade o Projeto Evento 
Solidário, e a instituição o abraçou como mais uma 
importante forma de ajuda para a sua manutenção. 
No lugar de presentes, doações para o Hospital.

Com os recursos arrecadados, o Martagão pode 
fazer intervenções em sua estrutura física. Num 
dos eventos, a celebração de um aniversário de 
casamento, as doações permitiram ao hospital 
executar, juntamente com o valor arrecadado 

no III Jantar do Bem, a requalifi cação das salas 
do setor de Bioimagem. Elas foram entregues em 
outubro de 2019 e, desde então, já serviram para 
atender diversos pacientes. Além destas, outras 
obras viabilizadas com recursos do Projeto seguem 
em curso, como a reforma e equipagem do leito de 
isolamento da enfermaria de pediatria.

No total, já foram mais de R$ 200 mil arrecadados 
com Eventos Solidários, que não só conseguem 
fundos, mas, principalmente, dão exemplos de 
solidariedade para outras pessoas que abraçam a 
ideia e constituem, assim, uma verdadeira corrente 
do bem.
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AMIGOS
DO CORAÇÃO

Adote um Leito
1° Registro de imoveis
ALBA
Assembleia do Carinho
Brune
Confi auto
Frutos Dias
HM Contabilidade
Irmãos Queiroz
Labchecap
Protesauto
Rede KG
Texas Acontability
Toledo & Toledo
Trevo

Corrida Colorida
4 Cores
Açaí do Alto
Alô Alô Bahia
Arraia do Galinho
Assaí
Cesol
CLN
Cores Impressão
Federação Bahiana de
Atletismo (FBA)
Fit Dance
Gelo Ferreira
Grupo Águia
Grupo de Corrida
Bottelhe & Gonnas
Hammer
Indaiá
Labchecap
Laboratório Sabin
Limpurb
Loygus
Luzom
Mãe Terra
Manuel Eventos
Melhor Toldos
Natural Gurt

Promedica
Qualired
Rádio Tech
Revista Meu Bebê
Robozão
Salvador Shopping
TAC Alimentos
Tia Sônia
Tudo Estruturas
Vitalmed
ZIM

Diversos
3 corações
99POP
Acbeu
ADEMI-BA
Alpha Fitnes
Alphaville
AMAB
AMPIV
Antônio
Aponto Comunicação Visual
Arena Fonte Nova
Associação dos taxistas
Atakarejo
Bahia Notícias
Band Bahia
Bloco Algodão Doce
Bloco Cultural
Bloco Happy / Tio Paulinho
Bloco muquiranas
Bocão News
Bolo das Meninas
Bottino Ristorante
Café Vergato
Cantina Don Bello
Casa de carne Santo
Central do Carnaval
Central do Outdoor
Click Piscinas
Clínica Ravenna
CMDCA

COELBA
Colcci
Colégio Integral
Cow Parede
Depyl
Diva Entretenimentos
Dôdo Villar
Dular
Ebateca
Elementais
Elemidia
EMBASA
Emporio da Papinha
Engenho Novo
Entertainment
Escola Bahiana de Medicina
Escola Caliper
Esporte Clube Vitória
Estadual de Saúde
Exército Brasileiro
Extrafarma
Fecomercio
Feira Bem Pet
Feira Boa Praça
Ferreira Costa
FESFBA
FIEB
FMDCA
Fundação Cidade-Mãe
Gang Gincanas
Girlan Outdoor
Hapvida
Hemoba
Hiperideal
Holambras
Icatu Seguros
IESSI Music
INDEBA
Instituto de Cultura e 
Emprendedorismo
Isogama
Italiano



Itapoan FM
JLT Alimentos
João de Barro Filmes
Le Biscuit
Licia Fábio Prroduções
Liga dos Baianos
Loja Daducha
Madre Music
Marta Goes Produções
Mateus Ross
McDonalds
Mesa Brasil
Mity Produções
Mupi Brasil
Nane Magalhães Produções
Nova Lapa
Nova Solução Digital
Novo Projeto Móveis
Pampers
Passaredo
Perini
Piatã FM
Picolé Bonocô
Planeta Criança
Policia Federal
Policia Rodoviária
R5 produtora
Rappi
Rede Bahia
Rede Mix
Rei do Pirão
Remidia
Restaurante Austrália
RETEC Resíduos
Revista Lets Go
Riachuello
Robson Nascimento Fotografi a
Rotary Clube – Distrito 4550
Santa Casa da Bahia
Saulo Fernandes - Rua 15
SEFAZ
SENAI CIMATEC
SESAB - Secretaria
SESC
SETRE
Shopping Alpha Mall
Shopping Barra
Shopping Bela Vista
Shopping Center Lapa
Shopping da Bahia

Shopping Paralela
Shopping Piedade
Sindicombustíveis
Sitio Chuín
SMS - Secretaria Municipal de 
Saúde
SPMJ
Tio Neco / Alimentos
Tirolesa
Top Moveis
Transalvador
TRE-BA
Tribunal de Justiça
TRT - Tribunal Regional do 
Trabalho
UNIFACS
UNIJORGE
UNINASSAU
UPB - União dos Municípios da 
Bahia
Uranus2
Victor Lima Fotografi a
Voluntárias Sociais da Bahia

Jantar do Bem
Araujo Matheus
Atelier do Bosque
Bahia Pesca
Casa de Tereza
CEASA
Chacará Baluarte
Edgard Abbehusen
Fera Palace
Fredericci
Ginno Lary
Lexus
Luzbel
Luzom
Pães Nery
Piti Canella Produções
Restaurante Mignon
SOST
Soul Eventos
Toke Especial
Toque de charme

McDia Feliz
Boticário
Colégio Anchieta
Colégio Anglo Brasileiro
Colégio Antônio Vieira
Colégio Gurilândia

Colégio Militar
Colégio Modulo
Colégio Ofi cina
Colégio Panamericano
Colégio Salesiano
Colégio São Paulo
Colégio Sartre
Liga do Bem
Logoserv
MFX
Rodoviária
Salvador Produções
Sementes do Riso
Tivoli Ecoresort
Vivo
Instituto Ronald
McDonald

Mês das crianças
Amvox
Bufett Balão Mágico
Casa da Amizade
CCR Metro
Colheita do Amor
Cubos Tecnologia
EcoParque Sauípe
Edy Rios
Gabriel Tavares
Guarda Municipal
Laboratório Astranezeca
Neojibá
Pizza do Pai
Playkids
Polpa Sempre Viva
Projeto Astrazeneca
PSH Nutri
Raros da Alegria
Ri Happy
Robozão
Trupe Hospitalar

Projetos
ABM
Bahiagás
Banco do Brasil
Deten Química
Grupo LM
IPEMED
Marchadores pela Vida
McKinsey & Company
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PROJETOS

BUSCA PELA VIDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA (LPA)

I CURSO DO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA DE CAPACITAÇÃO
EM DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER INFANTIL

QUARTO ENCANTADO – AMPLIAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE

O projeto “Busca Pela Vida” tem como objetivo
a aquisição de medicamentos de alto custo, para 
o tratamento de crianças e adolescentes com 
Leucemia Promielocítica Aguda (LPA). Um desses 
medicamentos é o Trisenox, que possui uma grande 

efi cácia no tratamento, com altos índices de remissão 
completa da doença. Através do projeto, os pacientes 
do Hospital Martagão Gesteira poderão se benefi ciar 
com o uso deste medicamento na primeira linha de 
tratamento.

O projeto tem como objetivo ofertar o primeiro 
Curso de Capacitação em Diagnóstico Precoce do 
Câncer Infantojuvenil para médicos e profi ssionais 
multidisciplinares em Pediatria da Rede Municipal de 
Saúde da cidade de Salvador, Bahia, em alinhamento 

com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Com a 
realização dessa formação, pretende-se aprimorar 
o processo de identifi cação precoce de casos novos 
de oncologia em pacientes para encaminhamento 
ao tratamento adequado de forma mais célere.

O projeto “Quarto Encantado” tem como propósito 
realizar a adequação dos leitos do 4º andar 
do Hospital Martagão Gesteira, para a oferta de 
espaços lúdicos no internamento das crianças e 

adolescentes atendidas. Além da ludicidade, as 
adequações irão viabilizar o acolhimento aos 
pacientes com mais comodidade, segurança e 
humanização do ambiente.

Valor Total: R$ 117.442,00

Financiador: Associação Brasileira dos Criadores
do Cavalo Mangalarga Marchador - ABCCMM

Fonte de Financiamento: Edital Marchadores
pela Vida

Valor Total: R$ 274.938,00

Financiador: McKinsey, Banco do Brasil, e Grupo LM

Fonte de Financiamento: Fundo Municipal do Direi-
to  da Criança e do Adolescente (FMDCA)

Valor Total: R$ 39.480,50

Financiador: CONIACC/Banco do Brasil

Fonte de Financiamento: Edital do Banco do Brasil
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Parlamentares 
Parceiros

Dentre as opções para a obtenção de recursos, 

uma das que mais se destaca é a possibilidade

de Emendas Parlamentares serem destinadas 

para a saúde, especifi camente para o Hospital 

Martagão Gesteira, garantindo a continuidade 

dos serviços oferecidos a milhares de crianças.

Todos os anos, o Martagão encaminha projetos

aos parlamentares, solicitando apoios que

impactam diretamente na melhoria dos serviços. 

Confi ra abaixo a lista dos deputados e senadores 

que destinaram recursos de emendas parlamen-

tares ao Martagão em 2019.

Otto
Alencar

R $  1  m i l h ã o

Antônio
Imbassahy

R $  7 0 0  m i l

Bacelar
R $  6 5 0  m i l

Raimundo
Costa

R $  5 0 0  m i l

Walter
Pinheiro

R $  5 0 0  m i l

Claudio
Cajado

R $  2 5 0  m i l

Valmir 
Assunção
R $  2 0 0  m i l

Daniel
Almeida
R $  1 0 0  m i l

Jorge
Solla

R $  1 0 0  m i l

José
Rocha

R $  1 0 0  m i l

Josias
Gomes

R $  1 0 0  m i l

Lídice
da Mata

R $  1 0 0  m i l
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HMG HEC SOKIDSCRE-TEA

Instagram e Facebook

LABCMI NAS 
REDES SOCIAIS

341.347

145.790

26.282

694

Interações 

1.639

688

173

51

Postagens

Total: 514.113Total: 2.551

Total: 157.109

25.257

7.064

634

333

Novos Inscritos

131.568

22.585

2.261

695

Seguidores 

Total: 33.288
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LABCMI na mídia

|   TV Bahia Jantar do Bem |   A Tarde impresso sobre doações

Em 2019, a Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade 
Infantil teve destaque positivo com uma diversidade 
de temas abordados na imprensa, sobretudo com a 
criação da assessoria de imprensa a partir de setembro.

Entre todas as unidades, o número de inserções em 
jornais impressos, TVs, rádios e sites de notícias saltou 
de 150, em 2018, para 640 em 2019.



52

LABCMI na mídia

|   McDia Feliz

|   TV Bahia - metrô da criança
|   Educação básica:
    crianças e adolescentes

|   G1 Jantar do Bem |   Corrida Colorida
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Relatório do Auditor 
Independente sobre 
as demonstrações 
contábeis

Aos Administradores e Conselheiros
da Liga Álvaro Bahia Contra 
a Mortalidade Infantil Salvador – BA

OPINIÃO COM RESSALVAS SOBRE AS DEMONSTRA-
ÇÕES CONTÁBEIS

Examinamos as demonstrações contábeis da Liga Ál-
varo Bahia Contra a Mortalidade Infantil (“Entida-
de” ou “LABCMI”), que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resu-
mo 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 referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Entidade em 31 de dezembro de 2019, 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 entre os saldos de mate-
rial consignado nos estoques e de fornecedor de 
consignado

Conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 06 às 
demonstrações contábeis, a Entidade possui registra-
do na rubrica “Estoques”, no ativo circulante, o mon-
tante de R$ 665.304, referente a material consignado, 

contudo a sua contrapartida na rubrica “Fornecedo-
res”, no passivo circulante, apresenta o saldo de R$ 
100.101, gerando uma diferença não conciliada de R$ 
565.203. A Entidade está procedendo com as composi-
ções, análises e conciliações das referidas contas para 
regularização dos registros contábeis. Entretanto, 
esse trabalho não foi concluído até a emissão do nosso 
relatório de auditoria. Em decorrência desse assun-
to, não temos condição de opinar, e por isso não opi-
namos, sobre a exatidão do montante de R$665.304, 
registrado na conta “Estoques”, classificado no ativo 
circulante, e R$ 100.101 registrado na conta “Forne-
cedores”, no passivo circulante, bem como eventuais 
efeitos nos demais elementos componentes das de-
monstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019.

Diferença não conciliada no saldo de fornecedores 
da Unidade do Hospital Martagão Gesteira

Conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 11 às 
demonstrações contábeis, a Entidade mantém re-
gistrado na rubrica “Fornecedores” o montante de 
R$ 1.988.575. A Administração da LABCMI está pro-
cedendo com as composições, análises e concilia-
ções de parte do saldo desta conta no montante de 
R$ 1.329.854, referente às aquisições de materiais de 
consumo em geral e produtos hospitalares utilizados 
pelo Hospital Martagão Gesteira (“HMG”). Entretanto, 
esse trabalho não foi concluído até a emissão do nosso 
relatório de auditoria. Em decorrência desse assunto, 
não foi possível determinar se teria havido necessida-
de de efetuar ajustes em relação aos valores a pagar 
à fornecedores do HMG em 31 de dezembro de 2019, 
bem como nos demais elementos componentes das de-
monstrações contábeis referentes ao exercício findo 
nessa data.
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Diferença não conciliada nos saldos de prestadores de 
serviços médicos e gerais da Unidade do Hospital Mar-
tagão Gesteira

Conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 12 às de-
monstrações contábeis, a Entidade mantém registrado 
na rubrica “Prestadores de serviços” o montante de R$ 
12.186.612. A Administração está procedendo com as 
composições, análises e conciliações de parte do saldo 
desta conta, nos montantes de R$ 12.763 e R$ 757.832, re-
ferentes a prestadores de serviços médicos e gerais, res-
pectivamente, do Hospital Martagão Gesteira (“HMG”). 
Entretanto, esse trabalho não foi concluído até a emissão 
do nosso relatório de auditoria. Em decorrência desse as-
sunto, não foi possível determinar se teria havido neces-
sidade de efetuar ajustes em relação aos valores a pagar à 
prestadores de serviços médicos e gerais do HMG em 31 
de dezembro de 2019, bem como nos demais elementos 
componentes das demonstrações contábeis referentes 
ao exercício fi ndo nessa data.

Ausência de controle individual de bens, de revisão da 
vida útil e de teste de recuperabilidade (impairment) 
do ativo imobilizado

Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade mantinha re-
gistrado na rubrica “Imobilizado” o valor líquido de R$ 
30.988.760, conforme Nota Explicativa nº 08 às demons-
trações contábeis, referente a bens destinados à sua ati-
vidade operacional. Os Administradores da Entidade 
contrataram  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 identifi -
car e mensurar os bens do seu ativo imobilizado e regu-
larizar os registros contábeis. Entretanto, esse trabalho 
não foi concluído até a emissão do nosso relatório de au-
ditoria. Em virtude da ausência de controle individual, 
de revisão da vida útil e de teste de recuperabilidade (im-
pairment) de bens, não foi possível assegurarmos a razo-
abilidade dos saldos do ativo Imobilizado, das despesas 
de depreciação e da depreciação acumulada nas demons-
trações contábeis em 31 de dezembro de 2019.

Ajustes de exercícios anteriores

Conforme Nota Explicativa nº 2.18 às demonstrações 
contábeis, durante o exercício de 2019, a Administração 
da Entidade identifi cou ajustes de naturezas diversas de-
correntes de exercícios anteriores no montante líquido 

devedor de R$ 3.522.967, 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 retifi cação de erro, determinam que cor-
reções de erros sejam contabilizadas contra as contas 
impactadas pelo erro e as demonstrações contábeis com-
parativas reapresentadas de maneira a refl etir 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 de-
zembro de 2019.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, es-
tão 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 profi ssional do contador e nas normas profi s-
sionais 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 sufi ciente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião com ressalvas.

OUTROS ASSUNTOS

Auditoria do período anterior

As demonstrações contábeis da Entidade para o exercí-
cio fi ndo em 31 de dezembro de 2018 foram examinadas 
por nós que emitimos relatório em 22 de abril de 2019 
com ressalva referente a limitação no saldo de créditos 
diversos, sem efeitos para o período atual, além das res-
salvas mantidas neste relatório.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GO-
VERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

A Administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis às Entidades sem fi nalidade de lucros (ITG 2002 
(R1)), assim como pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de 
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demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Entidade continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, 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 aque-
les com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis.

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITO-
RIA 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 audi-
toria 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 even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam infl uenciar, 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 nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssio-
nal ao longo da auditoria. Além disso: 

• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante 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 
sufi ciente para fundamentar nossa opinião com ressal-
vas. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais;

• Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos 
controles internos da Entidade;

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utiliza-
das e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas divulgações feitas pela Administração;

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminis-
tração, 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 signifi cativa em relação à 
capacidade 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 modifi cação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas 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 conti-
nuidade operacional; 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte-
údo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções 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 signifi cativas 
de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi -
cativas nos controles internos que identifi camos durante 
nossos trabalhos.

Salvador, 27 de maio de 2020.
BDO RCS Auditores Independentes SS

CRC 2 SP 013846/0-8 – S – BA

Manuel Perez Martinez Junior 
Contador CRC 1 BA - 025458/O-0 | 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Em Reais, centavos omitidos)

 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Passivo e patrimônio líquido

 33.130.281 

 686.919 
 12 
 30.988.760 
 1.454.590 
 

 27.880.578 

 510.120 
 12 
 25.888.514 
 1.481.932 

7

8
9

 Não circulante 
 Depósitos e bloqueios judiciais 
 Investimentos 
 Imobilizado 
 Intangível 

20182019
Nota

explicativa

 62.972.382  62.629.917 

 17.032.954 
 41.521.469 
 1.818.539 
 2.557.313 
 42.107 
 

 27.735.087 
 30.633.657 
 1.226.706 
 3.009.593 
 24.874 

3
4
5
6

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

20182019
Nota

explicativa

Ativo

 90.852.960  95.760.198  Total do ativo 

 22.781.654 

 90.852.960 -

-

963.038 

21.818.616 

-

-
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Total do passivo e do patrimônio líquido 

Patrimônio líquido 
Patrimônio social 

Superávit acumulado 

20182019
Nota

explicativa

 17.302.488 

 1.798.935 
 11.907.006 

 3.596.547 
 

14
10

19

 Não circulante 

 Obrigações tributárias 
 Empréstimos e financiamentos 

 Provisão para riscos processuais 

2019

 14.246.772 

 2.007.947 
 9.927.450 

 2.311.375 

2018
Nota

explicativa

 53.962.908 

 1.988.575 
 12.186.612 
 18.644.370 
 885.103 

 1.089.711 

 9.919.830 
 254.594 
 7.069.568 
 1.924.545 

11
12
13
14

10

15
16
17
18

 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 

2019

 53.824.534 

 1.915.443 
 14.511.218 
 17.859.839 
 852.051 

 2.535.855 

 9.667.887 
 456.466 
 5.712.676 
 313.099 

2018
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
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Em Reais, centavos omitidos)

 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 (151.091.311)

 (66.235.381)
 (46.104.860)
 (31.911.202)
 (5.483.867)
 (1.356.001)

 
 (145.635.319)

 (63.452.446)
 (46.256.924)
 (28.290.744)
 (5.630.258)
 (2.004.947)

22Custo dos serviços prestados

Superavit bruto

Pessoal
Prestadores de serviços
Materiais e medicamentos
Gerais
Depreciação e amortização

 23.711.552 
 

 22.999.282 

 (24.561.522)

 (16.817.669)
 (745.962)
 (4.182.576)
 (228.784)
 (2.586.531)

 
 (20.273.603)

 (17.339.020)
 (680.144)
 (6.581.829)
 (246.877)
 4.574.267 

23

23(a)

Receitas (despesas) operacionais

(Deficit) Superavit líquido 

Despesa com pessoal
Despesa com prestadores de serviço
Gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Outras receitas (despesas) 
operacionais, líquidas

 (849.970)
 

 2.725.679 

Superavit do exercício  5.236.115 
 

 4.747.877 

 7.534.085 

 3.543.942 
 1.449.493 
 2.540.650 
 

 4.112.272 

 1.496.401 
 1.125.841 
 1.490.030 

Doações
Doações em mercadorias
Doações monetárias
Campanha Sociais

 (1.448.000)

 1.045.439 
 (2.493.439)

 
 (2.090.074)

 829.945 
 (2.920.019)

Resutado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

 168.634.601  174.802.863 

 168.634.601 

 

 174.802.863 
21 Receitas operacionais

Receitas de serviços

2018 
(Reclassificado)2019

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



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
NO EXERCÍCIO (DRE)
Valores em Reais

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Resultado Operacional Hospital
Martagão Gesteira – 100% SUS

-5.817.829

2 mi

0

-2 mi

-6 mi

-4 mi

320.794

-3.135.773

9 mi

7 mi

5 mi

0

Doações e Convênios

6.830.927

4.648.772

8.271.608

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Receitas Operacionais

80 mi

70 mi

60 mi

80 mi

70 mi

60 mi

0

66.739.381

70.862.222
69.395.460

Custos e Despesas Operacionais

0

66.418.587

73.997.995
75.213.289



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




