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Apresentação
Este Balanço Social tem como objetivo apresentar as realizações da Liga Álvaro Bahia
Contra a Mortalidade Infantil no ano de 2016. Com transparência e compromisso com
nossos parceiros, colaboradores, voluntários, pacientes e suas famílias, demonstramos a
prestação de contas dos nossos investimentos, produções e atendimentos realizados nas
unidades da Liga, fruto do compromisso de todos que acreditam que a união pode mudar
a realizada da saúde de milhares de crianças.
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Mensagem do Presidente
A crise não nos imobilizará - Enquanto o Brasil amarga uma das suas mais graves crises
econômicas, os diversos governos assumem a inadimplência como manobra para equilibrar suas
contas. E aqui, no front, na lida diária, já se pode assistir às consequências na saúde da criança.
Não bastassem as inaceitáveis taxas de morte entre “mães e crianças”, com as quais somos
obrigados a conviver, enfrentamos o desafio de atender ao mesmo tempo em que suportamos a
falta de pagamentos. Enfrentar a crise requer disciplina, tenacidade e equilíbrio. Mas ela não deve,
entretanto, nos cegar, não pode nos tirar o olhar no futuro.
Enquanto atravessamos a crise, repensamos nossa missão e justo como no passado nos
reencontramos com a luta pela prevenção e promoção dos agravos à saúde da criança e voltamos
o nosso olhar para o binômio mãe e filho. Já no primeiro semestre de 2017, Liga Álvaro Bahia
Contra a Mortalidade Infantil e Instituto de Saúde Coletiva iniciarão um convênio cujo produto
final será uma nova proposta de intervenção nessa área. Voltaremos a protagonizar. Dessa vez,
através de um curso de extensão, que pretende reunir 18 membros da Liga Álvaro Bahia para
estudar os indicadores de saúde de crianças e mulheres nos 417 municípios do Estado.
A idéia é entender o porquê de alguns municípios conseguirem evoluir na melhora desses
indicadores enquanto outros permanecem estagnados há anos. Uma vez compreendidas as
razões para o insucesso, pretende-se elaborar um protocolo de intervenção corretiva baseado em
princípios científicos, com foco em trazer esses indicadores para patamares aceitáveis.
Passaremos assim a cuidar da saúde coletiva das crianças e mães. Um avanço para a saúde da
Bahia, um retorno às nossas origens.
Além disso, o nosso modelo de gestão segue em processo de melhoria contínua, sempre
ancorado em dois pilares: gestão estratégica e disciplina orçamentária, incorporando cada vez
mais a qualidade em sua rotina. Segurança do Paciente é palavra de ordem! Mas isso não basta, é
preciso e estamos revendo nossos processos administrativos, focando em melhorar a nossa
governança e evoluir na transparência das nossas contas.
Estes são em nosso entender, a melhor forma de prestar contas aos milhares de baianos,
“anônimos” e famosos, que têm apoiado a nossa obra humanitária e que, através de doações,
representam 2% da nossa receita livre para aplicação direta nos atendimento. As boas práticas de
governança corporativa são cada vez mais a nossa realidade, contribuindo para preservar e
otimizar o valor econômico, moral e social de longo prazo da organização, colocando-a mais
próxima dos seus objetivos.
Nossa missão transcende a matéria, manter essa instituição viva e pujante já é por si só um
milagre. Deus está presente em nossa casa. Isso já basta para nos fazer pensar em nossa
espiritualidade. Não somos laicos. Somos ecumênicos. O grupo de “Espiritualidade Institucional”
vem cuidando para que todas as correntes religiosas sejam acolhidas e convivam em harmonia
em nossa instituição, que é gerida pelos preceitos da administração e economia, mas que tem em
seu DNA, como premissa, o amor pela obra e a fé no amanhã, presentes de Deus, que nos fazem
seguir em frente.

Carlos Emanuel Melo - Presidente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil
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História da Liga
Anos 20

Asilo dos Expostos, da Santa Casa de
Misericórdia da Bahia, recebia crianças
abandonadas. Ali, de 100 crianças
colocadasna RODA, como era conhecido o
engenho medieval, 90 morriam.

1923

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

Anos 90 - 1997

Ampliação da estrutura física do Martagão
Gesteira aumenta a oferta de serviços de
alta complexidade.

Anos 2000 - 2010

Em sua fase de auto-gestão, Hospital
investe no desenvolvimento de eventos
científicos.

2010

Anos 30

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

1937

Hospital Martagão Gesteira inaugura a
primeira
Unidade
de
Neurocirurgia
Pediátrica do Estado da Bahia.

1937

Autoridades Estaduais e Nacionais visitam
o Hospital Martagão Gesteira, em
reconhecimento
à
importância
da
instituição na assistência à saúde no
Estado da Bahia.

Liga desenvolve suas atividades na
Pupileira
Juraci
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.

Liga inaugura primeiro Banco de Leite
Materno do país.

1938

O curso de Puericultura, oferecido pela
Liga Bahiana Contra a Mortalidade Infantil,
dava orientações completas de cuidados
com a criança.

2011

2012

2012

Hospital Martagão Gesteira inaugura, em
parceria com a Fundação José Silveira, a
UTD (Unidade de Treinamento para
Desospitalização).

2012

Anos 40

Hospital Martagão Gesteira comemora
resultados do projeto 600 Corações.

Anos 60 - 1964

Inauguração da UTI Neonatal Cirúrgica do
Hospital Martagão Gesteira.

Hospital Martagão Gesteira entra em fase
de construção.

Morre o médico e professor Dr. Álvaro
Pontes Bahia, idealizador do Hospital
Martagão Gesteira.

1965

Hospital Martagão Gesteira tem a sua
primeira parte inaugurada.

2015
2015

Cantora Ivete Sangalo faz primeiro show
em prol do Hospital Martagão Gesteira.

2015

Liga Álvaro Bahia assume gestão do
Hospital Estadual da Criança.
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Calendário 2016
Janeiro

Fevereiro

• Governador do Estado, Rui Costa, e a a

• Martagão Gesteira é beneficiado pela cota

Primeira Dama, Aline Peixoto, visitam o

solidária do camarote Reino

Março
• Aniversário de 51 anos do HMG.

Martagão e comemoram aniversário de Rui
com paciente do Martagão Gesteira.
• Funcionários da Assembleia Legislativa do
Estado entregam doação ao Martagão
Gesteira

Maio

Abril
• Liga Álvaro Bahia, através do Novo Mundo,
promove ação com os Autistas, na praça do
Campo Grande, no Dia Mundial do Autismo
• Outorga da Comenda Thomé de Souza a
Rosina Bahia, na Câmara de Municipal de
Salvador, proposta pelo Vereador Edvaldo
Brito.
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Junho

• I Jantar do Bem do Martagão Gesteira, no

• Gravação com o cantor Saulo Fernandes

Restaurante 33

no Salvador Shopping, para a campanha Um
Dia Pode Mudar Tudo

• Reinauguração da UTI Pediátrica e Ambulatório de Oncologia, com a presença do

• Equipe da Liga Álvaro Bahia se reúne com

cantor Saulo Fernandes

Ministro da Saúde Ricardo Barros

Agosto
Setembro

• Aniversário de 6 anos do Hospital Estadual
da Criança

Julho

• Coordenador da Ortopedia do Martagão
• MC Dia Feliz 2016.

Gesteira, Dr. Fernando Cal Garcia, apresenta
17 trabalhos científicos no 37º Congresso

• Martagão Gesteira recebe doação de

• Feijoada do Bem, promovida por juízes e

cheque do Arraiá do Galinho

magistrados em prol do Martagão Gesteira

Internacional de Ortopedia.
•

Participação do Martagão Gesteira na

• Chá Beneficente em prol do Martagão, na

Missa comemorativa dos 300 anos da

Confeitaria Priscilla Diniz, promovido pela

aparição da imagem de N.Sra. Aparecida,

Sras. Rosário Magalhães e Tatá Canhedo.

promovida pela Arquidiocese de São
Salvador da Bahia, com arrecadação de
alimentos para o Martagão Gesteira e OSDID.

• Participação do Martagão Gesteira na
campanha SOS Saúde

•

Corrida “Salvador Jovem” em prol do

Martagão

• Audiência Pública sobre a Saúde,
promovida pela Deputada Fabíola Mansur
para instalação da Frente Parlamentar

•

Estadual, de Apoio às Santas Casas e

UTI Ivete Sangalo, com as presenças da

Novembro

Hospitais Filantrópicos.

Coletiva de Imprensa e inauguração da

cantora e da Primeira Dama do Estado, Aline
Peixoto,.

• Show “Ivete Canta o Amor”, no TCA.
• Inauguração da nova Unidade de Roma:
“Day Hospital do Martagão Gesteira”.
Presenças do Prefeito ACM Neto e do
Secretário Municipal de Saúde, José Antônio
Rodrigues Alves.
•

2ª Corrida Colorrida de Combate ao

Câncer Infantil, promovida pelo Hospital

Dezembro

Martagão Gesteira.
•

Outubro

Solenidade do Núcleo de Decoração da

• Exposição de Obras de Arte, na Aliança

Bahia, no Solar Cunha Guedes, com a

Francesa, em prol do Martagão, promovida

premiação dos melhores projetos de

pela Sra. Geracina Aguiar / Rotary Club.

Arquitetura e Decoração do ano (12ª Edição

• Inauguração dos serviços da UTI Ivete

do Prêmio Núcleo Destaque) e entrega, ao

•

Sangalo, com a presença do Secretário Fábio

Martagão Gesteira, dos valores arrecadados

Clube Vitória.

Vilas Boas.

com as inscrições. Na ocasião, Rosina

Celebração de parceria com o Esporte

recebeu o prêmio: “Troféu Personalidade

•

Baiana – Núcleo de Decoração/2016”, pelo

Infantil ganha prêmio Benchmarking da

comprometimento com a causa da criança.

FESFBA, pela campanha Um Dia Pode

Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade

Mudar Tudo.
•

Inauguração do CRE-TEA Novo Mundo,

com as presenças do Governador e do

Jantar de inauguração do Restaurante

Secretário Estadual da Saúde.

Madero, do Salvador Shopping, com doação
da arrecadação da noite para o Martagão
Gesteira.
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HEC

Hospital Estadual da Criança

“Muita qualidade no atendimento, nunca vi profissionais tão
humanos em nenhum outro lugar. Só tenho a agradecer a
Deus por ter colocado meu filho neste hospital, que é
referência. Que permaneça sempre assim toda a estrutura e
profissionais. Deus abençoe a cada um de vocês”. Zethe
Borges – Mãe de paciente

Com quase 68 mil atendimentos totais, o Hospital Estadual da Criança (HEC)
encerrou 2016 tão bem quanto nos anos anteriores, sem abrir mão da qualidade
do atendimento. Em 2017, A Liga Álvaro Bahia, gestora do HEC, em parceria com
o Governo do Estado da Bahia e Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, quer
aumentar o número de atendimentos, bem como a complexidade dos serviços
ofertados, garantindo uma melhor assistência para as crianças baianas.
São quase 20 especialidades para a criança, somando as especialidades
ambulatoriais
(infectologia,
hematologia,
ortopedia,
cardiologia,
gastroenterologia, nefrologia, neurologia, pneumologia e clínica pediátrica) e
cirúrgicas (pediátrica Geral, torácica, plástica, neurocirurgia, bucomaxilo,
ortopedia, urologia e cirurgia de mão). O HEC conta também com uma
emergência 24h.
Serviços do HEC
- Núcleo de Internação e Regulação (NIR): gerencia internamente os leitos
hospitalares, monitorizando os pacientes desde sua chegada na emergência até
sua alta. O objetivo é monitorar os leitos através dos índices de ocupação
hospitalar, tempo médio de permanência, rotatividade no leito ou índice de
renovação, intervalo de substituição.
- Anatomia Patológica: consiste no envio de peças anatomopatológicas para
estudo, com o objetivo de diagnosticar diversas doenças dos pacientes
submetidos a procedimento cirúrgicos no hospital.
- Núcleo Hospitalar de Epidemiologia que tem como objetivo elaborar,
implementar e manter o sistema de busca ativa para detecção de doenças de
notificação compulsória, atendidas na unidade, bem como realizar a notificação
imediata para doenças que necessitam de ações de controle e investigação. A
função do núcleo também é acolher, orientar o paciente e /ou acompanhante
quanto às doenças e monitorar a aplicação de tratamento supervisionado.
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HEC

Número de Atendimentos

Hospital Estadual da Criança

Volume de atendimento 2016

Quantidade

Atendimentos emergenciais

27.451

Consultas

18.160

Exames de bioimagem

9.953

Cirurgias

2.493

Internações

5.087

Atendimentos oncológicos

4.636
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HEC na mídia
Folha do Estado

Hospital Estadual da Criança

Tv Bahia

Tv Subaé

Metro1

Bahia Notícias
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Novo Mundo
Assistência Integral ao Autista

A ss i s t ê n c i a I n t e g ra l a o Au t i s t a

O Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro
Autista (CRE-TEA)- Novo Mundo é referência no Sistema Único de Saúde (SUS)
para a assistência especializada e interdisciplinar aos pacientes autistas de todo
o Estado. Conta com uma equipe multiprofissional composta por assistentes
sociais, educadores físicos, enfermeiro, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos,
musicoterapeuta, nutricionista, psicopedagogo, psicólogos e terapeutas
ocupacionais, que prestam assistência integral à criança portadora do transtorno.
Este trabalho permite uma ampliação do cuidado ao portador do TEA, com
reabilitação, mais autonomia, inclusão social, melhora na convivência familiar e na
qualidade de vida do paciente e de suas famílias.
Desde que foi inaugurado, em novembro de 2016, já foram quase 1.500
atendimentos.

Atendimentos Novembro/2016 a Fevereiro/2017:

Volume de atendimento

Quantidade

Fonoaudiologia

284

Serviço Social

884

Terapia Ocupacional

43

Psicologia/Neuropsicologia

34

Nutrição

08

Psicopedagogia

05

Musicoterapia

02

Fisioterapia

03

• Atenção Especializada

231

- Neuropediatria

97

- Pediatria

04

- Psiquiatria

130
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Novo mundo na mídia
Jornal A Tarde

TV Bahia
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Folha do Estado

TV Record

Hospital Dia
Martagão Gesteira
“Sou muito grata ao Martagão porque a minha neta está
sentindo muita dor no umbigo, Deus respondeu aos nossos
pedidos através da abertura dessa unidade”. Rosana Maciel,
avó da paciente

Inaugurado em 10 de novembro de 2016, o Hospital Dia Martagão Gesteira presta assistência a
crianças de 0 a 14 anos com cirurgias de pequeno e médio porte. Localizado no bairro de Roma,
na Cidade Baixa de Salvador, a unidade realiza cerca de 1300 procedimentos mensais, como
postectomia, herniorrafia umbilical e inguinal, polidactilia, revisão de cistos e plástica em Z, dentre
outros.
Com o remanejamento destes pequenos procedimentos para Roma, o volume de cirurgia
cardíaca, neurológica e oncológica foi ampliado na sede do Martagão Gesteira, localizada no
Tororó. Outros benefícios foram decisivos para a abertura do Hospital Dia: redução de custos para
os procedimentos em torno de 55% quando comparado com internamento convencional; maior
disponibilidade de leito hospitalar para internamento de pacientes com necessidades mais
complexas; ampliação da oferta de cirurgia pediátrica de pequeno e médio porte; redução da fila
de espera e realização de procedimento no melhor momento para o paciente; redução do risco
de infecção e da ansiedade pré-operatória, tanto do paciente como do familiar, uma vez que a alta
é dada em menos de 24 horas após o procedimento.
Serviços do Hospital Dia
- Cirurgias de pequeno e médio porte;
- Consultas ambulatoriais com cirurgião pediátrico.
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Hospital Dia na mídia
Metro1

Correio 24H

A Tarde

TV Bahia
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Tribuna da Bahia

TV Record

Hospital Martagão Gesteira
O Martagão não é apenas um hospital, mas sim
fonte de esperança, sopro de humanidade. Ser
especializado em crianças o torna ainda mais
especial, pois nossas crianças são o futuro do
nosso país.” Alexsandro Reis

Cuidar da criança é o que move o Martagão Gesteira e seus quase 1000
colaboradores. Ao longo dos seus 52 anos, o Martagão se tornou o mais
importante hospital pediátrico da Bahia e um dos mais importantes do Nordeste.
São cerca de 30 especialidades pediátricas, com destaque para os serviços de
alta complexidade, muitos exclusivos da nossa instituição.
Missão
Assistir às crianças, com especialização nas enfermidades complexas,
tratando-as com amor e eficiência, promovendo a inovação científica e o
aperfeiçoamento profissional na área da saúde.,
Visão
Ser um centro de referênca no Brasil em assistência, ensino e pesquisa da saúde
da criança, com foco na qualidade e sustentabilidade.
Valores
Qualidade na prestação de serviço, ética, sustentabilidade social e ambiental,
profissionalismo, gestão transparente e efetiva, valorização profissional,
comprometimento dos colaboradores com a instituição, interação, humanização
com ênfase em acolhimento
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Indicadores assistenciais
Volume de atendimento 2015 / 2016

Atendimentos Ambulatórias

2015

2016

Atendimento em Laboratório

112.043

112.767

Atendientos em Fisioterapia

34.550

35.875

Atendimentos em ortopedia

11.248

9.629

Atendimentos em Bioimagem

35.827

36.398

Atendimentos em Oncologia

12.187

12.744

Consulta Médica Especializada

53.367

49.584

Outros Atendimentos Ambulatoriais

22.870

25.731

282.092 282.728
Volume de atendimento 2015 / 2016

2015

2016

Internações Clínicas

11.245

10.507

Neurocirurgia

110

313

Cirurgia Ortopedica

1.910

2.099

Cirurgia Pediátrica

4.504

4.737

Cirurgia Cardíaca

292

287

Cirurgia Torácica

162

220

Cirurgia Urológica

118

120

Cirurgia Plástica

95

118

Cirurgias Oncológicas

97

165

284

310

18.817

18.876

2015

2016

15

18

323

388

Procedimentos Cirúrgicos

Otorrinolaringologia

Unidade de Treinamento
Pacientes com ventilação em domicilio
para Desospitalização e PAVD
Atendimento domiciliar

2015

2016

6.351

7.555

Nº exames

110.507

112.763

Nº Refeições

504.819 515.122

Nº internações
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Psicologia e Humanização
O serviço de Psicologia do Martagão Gesteira tem como missão realizar
assistência psicossocial com foco no acolhimento e humanização aos pacientes e
acompanhantes, visando minimizar a dor e o sofrimento psíquico diante do
adoecimento e hospitalização.
O serviço realiza atendimentos psicológicos no leito à criança e seu responsável,
com suporte e apoio psicológico através de intervenções psicoterapêuticas,
lúdicas e de orientação. Em 2016, foram quase 8 mil atendimentos psicológicos a
pacientes e familiares, além de ações e projetos terapêuticos.
Projetos da Psicologia:
• No Hospital Também Brinca - (clinica pediátrica a e b)
• Ações Criativas no Contexto Hospitalar - (clinica pediátrica a e b)
• Conhecendo o Ambulatório de Fissuras Lábio-palatinas (ambulatório de fissurados)
• O olhar do cuidador - (clinica pediátrica a e b)
• Projeto Saiba Mais – (oncologia)
• Grupo Psicoterapêutico para Acompanhantes de Pacientes Oncológicos Infanto-juvenil
-(oncologia)
• Projeto Dodoi - (oncologia)
• Grupo Psicoterapêutico Para os Adolescentes - (oncologia)
• Grupo Psicoterapêutico Para as Crianças - (oncologia)
• Projeto Semear - (oncologia)
• Grupo Psicoterapêutico para Pais e Acompanhantes da UTI Pediátrica
• Grupo de Reflexão e Integração para Equipe Multiprofissional (UTI´s)
• Musicoterapia a beira leito em unidade de terapia intensiva (UTI´s)
• Oficinas de autocuidado para os acompanhantes da UTD: “viva, ame e cuide-se”
• Brincar e estimular - (UTD)
• Papo e cinema - (UTD)
• Hora da família - (UTD)
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Campanhas
Sua Nota é um Show

Itens adquiridos com a campanha Sua Nota
é um Show de Solidariedade
Etapa

Valor Final

32ª

2 Switchies Gerenciáveis 100/1000 48 portas + 2 F.O. | 2
Roteadores Wi-Fi Corporativos | 5 Computadores Servidor | 5
Computadores Desktop | 5 Teclados STANDARD USB KB8153
Preto | 4 Mouses Opticos USB 5VDC 80MA RTM019 1LXU 1

R$ 49.712,96

33ª

1 Servidor X-TALK Call Center | 2 APCs Nobreak Smart-UPS
3000VA 2700W | 2 APCs - Cartões de Gerenciamento de Rede | 2
Réguas 20 Tomadas para Nobreak | 2 APCs Cabo Padrão Brasil | 7
Roteadores WIFI UNIFI LR | 1 NAS Seagate 4TB 2 Baias 2 x 2TB | 1
NAS Seagate Pro 4 Baias (Sem Disco) | 2 Discos de 300 SAS para o
Servidor DELL R430 | 2 Discos de 600 SAS para o Servidor HP
DL360 | 2 Fontes de Servidor HP DL380 500W | 2 Cabos FORÇA
HP 1.83M 10A C13 NBR14136 | 1 Processador HP DL380 Gen9
E5-2630v3 Kit | 2 Memórias HP 16GB para Servidor | 3 HP 600GB
12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | 1 Perfurador Osseo Canulado
Pneumatico | 4 Serras Eletricas de Gesso 220 V NEVONI

R$ 132.566,99

34ª

35ª
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Itens

3 razek full | 3 mandril power | 3 caixa para esterilizacao razek - cxpl
002-1 | 15 vbalao reserv oxigenio (bolsa de 02 mark iv) | 25 suporte
de soro todo em aço inóx | 1 autoclave ahmc-13 ecospeed 54l | 34
balao respiratorio c/ laco em silicone 500 | 15 balao respiratorio c/
laco em silicone 1000 | 43 mascara silicone n. 2 p/ reanimador infantil
| 8 circuito para anestesia infantil 8 r$ 279,99 | 1 medicamento |
1penso
2 impressoas Zebra | 3 leitores ópticos móveis | 2 leitores ópticos
fixos | 1 Polígrafo

R$ 129.184,86

R$ 109.327,21

Campanhas
McDia Feliz
O McDia Feliz é a maior campanha nacional de mobilização pela cura do câncer
infanto-juvenil. Em 2016, a campanha beneficiou o Martagão Gesteira e o
GACC-BA. O valor arrecadado será destinado para melhorias do Ambulatório da
Oncologia do Hospital. para a requalificação do ambulatório de oncopediatria e
reestruturação e aquisição de equipamentos para a sala de procedimentos do
Martagão Gesteira, além de aquisição de veículo auxiliar para o GACC-BA dentro
do projeto “Transportando Esperança 3”.
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Eventos
I Jantar do Bem
Em 2016, o Martagão promoveu a primeira edição do Jantar do Bem. O projeto,
realizado em parceria com restaurante 33 teve o objetivo de reunir música, arte e
gastronomia, tudo em prol da Solidariedade.
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Eventos
Show Ivete Canta o Amor
Pelo segundo ano, a cantora Ivete Sangalo e as Voluntárias Sociais da Bahia se
reúnem em prol do Hospital Martagão Gesteira. Em 2016, a cantora realizou 2
noites de shows exclusivos no Teatro Castro Alves, com renda revertida para a
instituição. O valor arrecadado servirá para complementar a reforma da
Enfermaria Oncológica, já iniciada com recurso do show realizado em 2015, e
permitirá ampliar a assistência do setor, com 02 leitos voltados para transplante
de medula óssea, iniciativa pioneira no Estado.

Foto: Rafa Mattei

Foto: Manuela Scarpa/Brazil News)

Fotos: Ailton Costa

Fotos: Maiana Marques
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Eventos
II Corrida Colorida de Combate ao Câncer Infantil
Pelo segundo ano, o Martagão realizou a Corrida Colorida de Combate ao Câncer
Infantil, evento lúdico, com o objetivo de chamar atenção ao mês de combate ao
câncer infanto-juvenil e arrecadar recursos para o serviço da oncopediatria do
Martagão. O evento reuniu 2 mil pessoas em 2016, que juntas coloriram a
percurso Ondina-Barra.
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Marketing relacionado à causa
Arraiá do Galinho

Inauguração restaurante Madero

Restaurante Week

Exposição A Vida é Bela

Corrida Salvador Jovem

Festival de verão

Feijoada AMAB

Camarote do Reino
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Voluntariado
“Tenho orgulho de ser voluntário desse hospital
tão necessário para as crianças. Tenho prazer
de ir em todas as ações e eventos para ajudar
essa causa tão linda. Ajudem e tenham certeza
de que todas as doações são necessárias e
direcionadas para ajudar.” Iza Santos, Voluntária

A SOLIDARIEDADE, uma das mais dignas atitudes do ser humano, traduz a condição e qualidade de ser
SOLIDÁRIO; a adesão a causas, ou iniciativas de cunho humanitário; de ser colaborativo. Como ato de
bondade, ou união de sentimentos e simpatias, pode, ainda, ser definida como um impulso das pessoas
ajudarem-se mutuamente, em momentos difíceis, ou na defesa de ideais, ações e projetos de amor ao
próximo. O espírito solidário leva as pessoas a se ajudarem, sem quererem ou pedirem nada em troca.
Muitos já a têm espontaneamente; outros, passam a praticá-la devido a exemplos recebidos, ou convicções
religiosas. É importante que seja trabalhada nas crianças, diariamente, com bons e concretos exemplos, para
que se torne autêntica e natural.
As pessoas solidárias sentem-se felizes e gratificadas, pois, praticando o bem, estarão sempre mais próximas
do verdadeiro amor de Deus. Lembramos, aqui, que: “o bem que fazemos, é a nós mesmos que fazemos e o
mal que fazemos, é a nós mesmos que fazemos”; assim, quando somos solidários, nos sentimos plenos e nos
alegramos com as alegrias e sucessos dos outros, contribuindo para a construção de um mundo melhor, mais
justo e mais fraterno.
Quando se é solidário, a generosidade manifesta-se em sentimentos de apoio, ajuda, divisão de
responsabilidades e doação, quer seja com um sorriso, uma palavra, um abraço, ou com ações concretas.
As pessoas solidárias não esperam benefícios ou recompensas; doam-se, de coração, com entusiasmo, e,
muitas vezes, dividem, generosamente, o que têm, ainda que pouco seja, a exemplo da passagem bíblica do
“Óbulo da viúva”, na qual Jesus refere-se às ofertas feitas ao templo de Jerusalém: sentado diante do cofre
das esmolas, observava como as pessoas ali colocavam dinheiro; percebia, entretanto, que os mais
abastados depositavam grandes quantias; viu, porém, quando uma pobre viúva aproximou-se e depositou
apenas duas pequenas moedas; chamou seus discípulos e explicou que aquela pobre viúva ofertara mais do
que todos, pois os outros depositaram o que lhes sobrara, enquanto que ela colocara o que tinha restado
para o seu sustento.
A Solidariedade, muitas vezes concretizada com a doação do tempo, ou dos saberes e fazeres de cada um,
tanto espontânea, quanto solicitada, é exercida através de “SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS”, prestados a
entidades que visam o bem estar do próximo, nas diversas áreas, constituindo-se numa verdadeira legião de
VOLUNTÁRIOS, que desenvolvem papel fundamental na atuação das mesmas.
Com o Martagão Gesteira, hospital pediátrico, que há 52 anos atua na promoção e prevenção da saúde das
crianças, particularmente as mais carentes, cuja mantenedora é a Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade
Infantil, fundada em 1923, não tem sido diferente.
Destacamos e agradecemos o importante e decisivo trabalho dos Voluntários, nas suas mais diversas
atividades, bem como as generosas ações e doações, quer através de pessoas físicas, quer de corporações
militares, empresas, artistas, órgãos governamentais, parlamentares, imprensa, entidades co-irmãs e
religiosas, que contribuem, sobremodo, para que possa prosseguir, com competência, responsabilidade e
humanidade, a sua tão digna missão.
Rosina Bahia Alice Carvalho dos Santos - Presidente de Honra da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade
Infantil
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Martagão nas redes e na mídia
Por sua fundamental importância e legitimidade social, a Liga Álvaro Bahia
Contra a Mortalidade Infantil vem ganhando grande notoriedade nas mídias
sociais e veículos de imprensa. No ano de 2016, foram mais de 600 notícias
positivas veiculadas sobre o Martagão Gesteira e quase 7 milhões de
visualizações no Facebook, além de pautas relacionadas às demais unidades da
instituição.
Jornal Correio
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Martagão nas redes e na mídia

20 assuntos positivos abordados em 2016
620 veiculações na mídia
58 mil seguidores nas mídias sociais
Quse 7 milhões de visualizações no facebook
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Ensino e pesquisa
Referência em pediatria, o Hospital Martagão Gesteira vem expandindo a
formação de profissionais através do seu serviço de Ensino, base importante de
suporte à assistênca, tendo sido qualificado como hospital de ensino em 2013,
com sua residência médica em pediatria iniciada em 2010 com a formação de 2
residentes/ano e já no ano seguinte 6 residentes/ano. Em 2016, foram 28
residentes nas áreas de Pediatria e Neuropediatria, além dos residentes das áreas
multidisciplinares, como Farmácia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e
Fisioterapia.
A efervescência do trabalho de Ensino e Pesquisa, associada aos casos raros e
grande fonte de estudo prático que o trabalho assistencial propiciam, tornam a
instituição grande fonte de desenvolvimento de trabalhos científicos. O
crescimento exponencial do número desses trabalhos publicados e a evolução da
pesquisa demonstram o campo vasto a ser explorado. Em 2016, foram mais de
cem trabalhos apresentados, somando trabalhos em revista indexada,
participações em congressos e eventos e Trabalhos de Conclusão de Curso, visto
que a parceria com faculdades e universidades para o internato médico
proporciona, além da troca de experiências e aprendizado, a possibilidade dos
acadêmicos de medicina conhecerem o serviço prestado pelo Martagão Gesteira.
Com preceptores altamente qualificados, o Martagão Gesteira vem formando os
melhores pediatras e o mais humanizado corpo clínico para o cuidado da criança.
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Amigos do Coração
Padrinhos do Martagão
Aline Peixoto
Fred Luz
Ivete Sangalo
Saulo Fernandes
Pojeto Adote um Leito
Assembleia Legislativa
Brasilgás
Carmem Amissi Garcia
Construtora Elos
Hm Contabilidade
Ivan Luiz Evangelista
Lm Trasportes
Sintracom
Toledo & Toledo Advocacia E
Consultoria
2ª Corrida Colorida de Combate ao
Câncer Infantil
Alessandro Timbó
Amab
Angoluz
Biscoito Marilam
Caixa + Governo Federal
Club Correio
Club Espanhol
Contax
Corpus Vitalle
Corrida Daventura
Dr.lauro Alves
Fba
Frésca +ohh Sports
Instituto Sabin
João De Barros Filmes
Loygus
Mais Estruturas
Mamute Sinalização
Mundo Esporte
Nova Solução Digital
Oab Ba
Obrigado
Prefeitura De Salvador
Saltur
Salvador Shopping
Sítio Barreiras
Sobape
Spn Vídeo
Tia Sônia
Tio Paulinho
Transalvador
Corrida Salvador Jovem
AMB
Sitio Chuin
Tuchê Runners
Uranus
Zé Eduardo - Bocão
Show Ivete Canta o Amor
Flávio Venturine
Gilmelandia
Governo do Estado da Bahia
Iessi
Ivete Sangalo
Jorge Vercillo
Lucas Marques
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Margareth Menezes
Neojiba
Rode Torres
Saulo
Solange Almeida
Tabatha Almeida
Vicky Valentim
Victor e Léo
Voluntárias Sociais da Bahia
Chá Solidário
Confeitaria Priscilla Diniz
Tatá Canhedo
Ação Alpha Ama O Martagão
Rede Alpha Ftness
Campanha R$3,00 de Solidariedade
Servidores da Assembleia Legislativa do
Estado da Bahia
Feijoada do Bem
Adep- Ba
Alexandre Peixe
Amab
Amatra 5
Ampeb
Banda Harmonize
Daniel Vieira
Gilmelandia
Restaurante Pereira
Exposição de Arte Shopping Bella Vista
Clara Mathias
1º Jantar do Bem
Adelmo Casé
Bahia Pescado
Bel Borba
Casa Malbec
Luiz Souto
Restaurante 33
Silvia Toledo
Jantar beneficente do restaurante
Madero
Restaurante Madero
Salvador RestauranteWeek
Lícia Fábio Produções
A Porteira
Adam Cozinha Originária
Al Mare
Alfredo Di Roma
Barbacoa
Bargaço
Bella Napoli
Blue Praia Bar
Cajú
Cantina Du Vini
Carro de Boi - Shopping
Casa di Vina
Cedro Restaurante
Doc Casual Dinning
Ferreiro Café
Gattai Restaurante
Lafayete
L’Entrecôte de Paris
Maria Mata Mouro
Ola Cevicheria
Parrilla e Vino

Restaurante La Cucina
Salvador Dalí
Soho - Bahia Marina
Soho - Paseo Itaigara
Soho - Stera
Yoko Sushi
Arraiá do Galinho
Tv Aratu
McDia Feliz 2016
AMO
Artcam
Axxo
Brasilkirin
CCR Metrô
CDL Salvador
Central do Outdoor
Cian
Confraria da Música
Ferreira Costa
GACC-BA
Girlan Outdoor
Harley-Davidson
Home Design
Hospital Estadual da Criança (HEC)
João de Barro Filmes
Limtis
Loygus
Mais Estruturas
Metrópole
Midia Bus
Nana Sarmento
Nelore Juracy
Novit Consultoria e Soluções em TI
Pelicano Produções
People Produções
Promédica
Rede Bahia
Revista Encontre Aqui
Rocca Forneria
Rua 15
Salvador Norte Shopping
Saulo Fernandes
Saulo Kainuma
Sertenge
Shopping da Bahia
Sinart
TipoSet
Tribuna da Bahia
Tv Aratu
Unijorge
Uranus
Videovic
Zoom ImagensInvestidores de
Projetos
Fundo de Assistência a Criança e ao
Adolescente
Exposição Beneficente A Vida é Bela
Aliança Francesa
Consul Laurent Canovaes
Consulesa da França na Bahia, Izabel
Canovas
Geracina Aguiar

Rotary Distrital 4550
Doações pontuais
Bomix Indústria De Embalagens
Bordados E Cia
Coral
Desembargador Mário Albiani
Ferreira Costa
Ford
Fundação Bradesco
Gráfica Tiposet
Instituto Embelleze Vitória da Conquista
Núcleo de Decoração da Bahia
Rotary E-club da Bahia
Sicoob- Ba
Gêneros Alimentícios
Colégio Anchieta
Colégio Cemaj
Colégio Kolping
Colégio Vanguarda
Colégio Vitória Régia
Delicatessen Mouraria
Escola Casa do Sol
Escola Girassol
Farmácia Santana
Feijão Tio Neco
LB Home
Libert Seguros
Limiar
Lions Club de Salvador Norte
Lions Club de Salvador Sudeste
Mesa Brasil
Nagem
Natural Gurt
Pão Pão Queijo Queijo
Paozinho Delicia
Rede Novotel
Samba
Sempre Avante
Sulamérica
Doações de descartáveis
Colégio Adventista
Curamed
Instituto de Saúde São Judas Tadeu
Monsanto
Polícia Rodoviária Federal
Camarote Solidário
Reino da Folia
Emendas Parlamentares 2016
Antônio Imbassahy
Benito Gama
Cláudio Cajado
Daniel Almeida
Erivelton Santana
Jorge Solla
Moema Gramacho
Paulo Azi
Roberto Britto
Senador Otto Alencar
Senadora Lídice da Mata
Tia Eron
Valmir Assunção
Walter Pinheiro

Resultado da Captação
Item

Participação
na Captação

Venda de produtos sociais

R$ 100.475,00

Captação de Gêneros Alimentícios

R$ 264.699,00

Captação de produtos de limpeza e escritório

R$ 612.046,00

Carnê Solidário

R$ 137.896,00

Débito em Conta

R$ 471,00

Doações espontâneas em Dinheiro

R$ 432.997,00

Telemarketing

R$ 673.551,00

Programa Adote um Leito

R$ 145.000,00

Captação através de Eventos

R$ 1.286.494,00

Marketing Relacionado a Causas

R$ 361.766,00

Campanha sua nota é um Show

R$ 261.751,00

Emendas Parlamentares

R$ 2.438.000,00

Fundos Públicos e Leis de Incentivo

R$ 57.000,00

Total Geral

R$ 6.772.146,00
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Relatório de Auditoria
AOS DIRETORES, CONSELHEIROS E
ADMINISTRADORES DA
LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE
INFANTIL
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da LIGA
ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações do
resultado do exercício, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais práticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto
descrito na seção a seguir intitulada “Base para
opinião com ressalva", as demonstrações financeiras
acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da entidade em 31 de dezembro de 2016, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis em consonância com a Lei
11.638/07 adotadas no Brasil e as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião com ressalva sobre as
demonstrações financeiras
Não são mantidos controles individualizados sobre os
bens registrados no ativo imobilizado, estando
desatualizados e não conciliados com os registros
contábeis, apresentando deficiências no sistema de
controles internos que apresenta o valor líquido de R$
19.199.637 detalhada na Nota Explicativa n°9.2, como
também não avaliou a recuperabilidade dos bens do
ativo imobilizado, nem realizou revisão detalhada da
vida
útil,
nos
termos
requeridos
pelos
Pronunciamentos Técnicos CPC 01, 27 e ICPC 10 –
Interpretação sobre a aplicação inicial ao ativo
imobilizado,
emitidos
pelo
Comitê
de
Pronunciamentos Contábeis. A falta de controle
individual dos bens imobilizados, a avaliação da
recuperabilidade e a revisão da vida útil dos bens
poderão gerar ajustes nas demonstrações financeiras.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. 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, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
ÊNFASES
Contrato de Cessão
No dia 01 de setembro de 2015 foi assinado um
Contrato de Cessão entre a LIGA ÁLVARO BAHIA
CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL e o HOSPITAL
SOBABY LTDA, com objetivo principal de alienação de
ativo mobiliário e equipamentos, cessão definitiva dos
direitos contratuais da SOBABY unidade de Villas,
especialmente no que tange aos convênios por esta
celebrados,
cujos
atendimentos
ocorrem
exclusivamente na unidade de Villas.
Contrato de Gestão
No dia 11 de novembro de 2016 foi assinado um
Contrato de Gestão entre o ESTADO DA BAHIA, por
intermédio da SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO
DA BAHIA – SESAB e a LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA
A MORTALIDADE INFANTIL, qualificada como
organização social, para gestão, operacionalização e
execução de
ações e de serviços de saúde, do CENTRO DE
REFERÊNCIA ESTADUAL PARA PESSOAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, com objetivo
de discriminar as atribuições, responsabilidades e
obrigações da Entidade e do poder público.
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Evento Beneficente
A artista Ivete Sangalo realizou dois eventos
beneficentes em prol do Hospital Martagão Gesteira,
denominados: “Ivete Canta Gil e Caetano”, realizado no
dia 18 de dezembro de 2015, o qual arrecadou o valor
de R$ 3.022.679, e o outro evento: “Ivete Canta o
Amor”, realizado nos dias 03 e 04 de novembro de
2016 que arrecadou o valor de R$ 1.002.500. Ambos os
eventos tiveram sua renda total revertida para
realização de obras no Hospital. A renda do primeiro
show foi destinada a reforma da UTI CARDÍACA e do
segundo show para reforma da enfermaria oncológica.
Outras informações que acompanham as
demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da entidade é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
financeiras não abrange o Relatório da Administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de
auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório
da administração e, ao fazê-lo, considerar se essas
outras informações estão, de forma relevante,
inconsistentes com as demonstrações financeiras ou
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de
outra forma, aparentam estar distorcidas de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no relatório da
administração, somos requeridos a comunicar esse
fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Outros Assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício
anterior
As demonstrações financeiras da LIGA ÁLVARO BAHIA
CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2015 foram examinadas
por nós, que emitimos relatório datado de 22 de abril
de 2016, o qual apresentou ressalva no ativo
imobilizado quanto a falta de controles dos bens
registrados contabilmente, falta de avaliação da
recuperabilidade e falta de revisão detalhada da vida
útil dos bens e parágrafo de ênfase sobre a falta de
renovação do contrato de gestão com o Hospital
Estadual da Criança.
Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações financeiras
A Administração da entidade é responsável pela
elaboração
e
adequada
apresentação
dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis emanadas da NBC T 16.6 aprovada pela
Resolução CFC n.º 1.133/2008, em consonância com a
Lei 11.638/07 adotada no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB),
e pelos controles internos que ela determinou como
necessários
para
permitir
a
elaboração
de
demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a
administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a entidade continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras,
a não ser que a administração pretenda liquidar a
entidade ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma
alternativa
realista
para
evitar
o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da entidade são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis
Nossos objetivos são de obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria

contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários
tomadas
com
base
nas
referidas
demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada e, de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante
nas
demonstrações
financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos
de
auditoria
apropriados
às
circunstâncias e com
objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da
entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à 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 financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a entidade a não mais se manterem em
continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada.
Fornecemos
também
aos
responsáveis
pela
governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os
eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam
afetar, consideravelmente, nossa independência,
incluindo,
quando
aplicável,
as
respectivas
salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com
os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais
significativos na auditoria das demonstrações
financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira,
constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos
que o assunto não deva ser comunicado em nosso
relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva
razoável, superar os benefícios da comunicação para o
interesse público.
Comunicamo-nos
com
os
responsáveis
pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Balanço Patrimonial consolidado
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (em reais, centavos omitidos)
ATIVO

Nota
Explicativa

CIRCULANTE

2016

2015

43.283.975

29.754.000

Caixa e Bancos

3

8.854.150

7.911.796

Contas à Receber

4

28.037.805

13.044.429

Depositos e Bloqueios Judiciais

5

928.542

755.255

Créditos Diversos

6

2.885.375

2.171.919

Estoques

7

2.548.487

4.160.268

Despesas Antecipadas

8

29.617

1.710.334

21.677.810

29.754.000

9

-

12.183.719

Investimentos

10

2.478.174

12

Imobilizado

11

19.199.637

19.729.868

Intangível

12

-

1.989

64.961.786

61.669.589

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO

Nota
Explicativa

CIRCULANTE

2016

2015

24.078.702

24.440.979

Fornecedores

13

5.874.752

3.989.067

Prestadores de Serviços

14

4.304.298

2.336.865

Contas a Pagar

15

5.511.060

4.073.026

Convênios com Poder Público

16

2.164.003

4.270.959

Empréstimos

17

2.593.127

8.328.087

Provisões Fiscais

18

658.099

569.025

Bens de Terceiros

19

456.466

457.080

Provisões para Obrigações Sociais

20

2.478.273

266.496

Parcelamento de Tributos

21

38.623

150.373

20.521.039

23.361.114

NÃO CIRCULANTE
Parcelamento de Tributos

21

3.014.579

3.056.001

Empréstimos

17

12.125.521

16.072.687

Contas a Pagar

15

665.361

35.361

Provisão para Contingências

22

4.715.579

4.197.065

PATRIMÔNIO SOCIAL

20.362.045

13.867.497

Patrimônio Social

963.038

963.038

Reserva de Reavaliação

3.364.177

3.364.177

Ajuste de Avaliação Patrimonial

9.095.068

9.095.068

7.802.460

6.509.392

(6.064.178)

(11.894.844)

5.201.480

5.830.666

64.961.786

61.669.589

Ajuste de Exercícios Anteriores

23.1

Déficit Acumulado
Resultado do Exercício

TOTAL DO PASSIVO
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Demonstração do resultado
do Exercício
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (em reais, centavos omitidos)

2016

2015

119.221.696

79.028.385

119.221.696

79.028.385

(89.662.549)

(73.643.442)

Pessoal

(33.152.412)

(35.651.763)

Prestadores de Serviços

(33.530.417)

(24.551.828)

Materiais e Medicamentos

(22.796.205)

(12.045.387)

(183.516)

(1.394.464)

(33.657.393)

(7.092.183)

(15.364)

(3.785)

Gerais e Administrativas

(5.507.640)

(2.299.474)

Despesa com Pessoal

(22.728.855)

(1.837.887)

Despesas Financeiras

(2.928.357)

(378.253)

Depreciação e Amortização

(1.674.131)

(1.657.060)

Outras Despesas

(803.045)

(915.724)

(4.098.246)

(1.707.240)

RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas de Serviços

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Gerais

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesa com Prestadores de Serviços

RESULTADO OPERACIONAL

43.372.837
OUTRAS RECEITAS

6.026.881

3.343.765

Campanhas Sociais

4.584.515

799.726

Receitas Financeiras

804.704

487.045

Outras Receitas

637.662

2.056.994

3.272.845

4.194.142

Doações em Mercadorias

1.779.631

954.348

Doações em Espécies

1.493.213

3.239.794

5.201.480

5.830.667

DOAÇÕES

RESULTADO DO EXERCÍCIO
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Demonstração dos resultados
Abrangentes
(+) Lucros Líquidos dos Exercícios

Nota
Explicativa

2016

2015

20

5.201.480

5.830.666

19.1

7.802.460

6.509.392

13.003.940

12.340.058

Outros Resultados Abrangentes
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores
(=) Resultado Abrangente Total do Exercício

Demonstração das Mutações do
Patrimônio Social
Patrimônio
Social

Ajuste de
Avaliação
Patrimonial

Ajustes de
Exercícios
Anteriores

Déficit
Acumulado

TOTAL

963.038

12.459.245

792.856

(12.687.701)

1.527.438

Superávit do excício

-

-

-

5.630.667

5.830.667

Transferência p/ Capitalocial

-

-

-

-

-

Ajuste de avaliação patrimonial

-

-

-

-

-

792.856

792.856

Saldo em de dezembro de 2014

Transferência p/ Déficit Acumulado
Ajuste de exercícios anteriores
Saldo em 31 de dezembro de 2015

5.716.535

5.716.535

963.038

12.459.245

6.509.391

(6.064.177)

13.867.497

Superávit do exercício

-

-

-

5.201.480

5.201.480

Transferência p/ Déficit Acumulado

-

-

-

-

-

Ajuste de exercícios anterirores

-

-

1.293.068

-

1.293.068

963.038

12.459.245

7.802.459

(862.697)

20.362.045

Saldo em 31 de dezembro de 2016
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Demonstração dos fluxos de caixa
ATIVIDADES OPERACIONAIS

2016

2015

5.201.490

5.830.666

2.967.199

7.373.595

1.674.131

2.336.865

1.293.068

4.073.026

(2.882.063)

(13.590.057)

(14.993.376)

(9.104.045)

1.611.781

(3.386.741)

Bloqueios Judiciais

(173.287)

9.240

Outros Créditos

10.672.819

(1.108.511)

6.632.947

4.159.403

Fornecedores

3.853.117

400.487

Obrigações Sociais e Trabalhistas

2.211.777

(266.496)

Impostos e Contribuições Provisionadas

89.074

569.025

Contigências Trabalhistas

518.514

268.143

Convênios com Poder Público

(2.106.956)

2.670.959

Outros Credores Diversos

2.067.420

517.285

11.919.583

3.773.608

2016

2015

(9.835.299)

5.830.666

Empréstimos Bancários

(9.682.126)

3.477.920

Juros sem Empréstimos

-

1.397.989

(153.172)

(61.343)

(9.835.299)

4.814.566

2016

2015

Entradas de investimentos

(1.141.910)

(3.393.378)

Aplicação no Imobilizado

(1.148.899)

(3.410.491)

1.969

17.113

(1.141.910)

(3.393.378)

Lucro Líquido do Exercício
Ajustes das transações que não transitaram pelo caixa
Depreciação e Amortização
Ajustes de Exercícios Anteriores

Aumento (redução) de ativos operacionais
Contas a receber
Estoques

Aumento (redução) de passivos operacionais

Reserva de Reavaliação

Fluxo de caixa Liquido das Atividades Operacionais
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Entradas de financiamento

Parcelamentos

Fluxo de Cx Líquido das Atividades de Financiamento
ATIVIDADES DE iNVESTIMENTO

Aplicação no Intangível

Fluxo de Cx Líquido das Atividades de investimento
TOTAL DE CAIXA GERADO

942.354

5.194.796

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

7.911.796

2.717.000

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercícios

8.854.150

7.911.796

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE

942.354

5.194.796

31/12/2016

31/12/2015

159.903

113.483

Banco conta movimento

8.694.246

7.798.312

Total de disponibilidades:

8.854.150

7.911.796

Caixa representado por:
Caixa
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