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OFERECER 
SAÚDE DE 
QUALIDADE 
A QUEM MAIS 
PRECISA
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A Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade 
Infantil é uma instituição filantrópica 
quase centenária. Nesse quase um 
século, nunca se desviou dos seus 
principais propósitos: oferecer saúde 
de qualidade às crianças baianas que 
mais precisam e, assim, contribuir, 
de forma relevante, para a redução 
da mortalidade infantil no estado da 
Bahia.

Os capítulos desse longo enredo são 
muitos e já fazem parte da história 
dos baianos. O ano de 2021 foi mais 
uma página importante. Apesar da 
pandemia, que ainda vigorava, a 
entidade não somente manteve os 
trabalhos das unidades que está à 
frente, como conseguiu ampliar parte 
deles. 

Atualmente, a Liga Álvaro Bahia 
concentra seus esforços em cinco 
importantes unidades de saúde, 
localizadas em três cidades do estado. 
São três unidades próprias: O Hospital 
Martagão Gesteira, em Salvador; o 
Hospital Sokids, em Lauro de Freitas 
e o Instituto de Ensino da Saúde e 
Gestão (IESG). Por meio de contratos 
de gestão com a Secretaria de Saúde 
do Estado da Bahia, gerencia o Hospital 
Estadual da Criança (HEC), em Feira 
de Santana, e o Centro de Referência 
Estadual para Pessoas com Transtorno 
do Espectro Autista (CRE-TEA), também 
na capital baiana.

Mesmo com os desafios, os dirigentes e 
colaboradores dessas unidades sabem 
que o trabalho precisa continuar. 
Dele, dependem milhares de crianças 
de todo o estado -  a maioria delas 
sem condições financeiras para arcar 
com custos de tratamentos de saúde 
privados. São crianças e adolescentes, 
e suas respectivas famílias, que têm a 
esperança de encontrar não somente 
a cura de suas enfermidades como 
também acolhimento, cuidado e amor.

Nas páginas seguintes, pode-se 
conferir parte desse relevante trabalho 
desenvolvido pela Liga Álvaro Bahia. 
Trata-se de uma batalha incansável. 
A priori, o que a um primeiro olhar 
pode parecer apenas números e 
quantitativos apresentados com 
transparência são, na verdade, vidas 
modificadas e sonhos realizados de 
inúmeras famílias. 

Essa luta, no entanto, não é solitária. 
A entidade conta com o apoio e 
determinação dos seus colaboradores, 
voluntár ios ,  doadores,  poderes 
públicos, parceiros e da sociedade em 
geral. Todos eles abraçam, fortalecem 
e impulsionam a instituição a seguir 
firme em prol da causa da saúde da 
criança. 
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Com o arrefecimento da pandemia da Covid-19, 

voltamos a enfrentar um velho fantasma que não 

hesita em nos assustar: o subfinanciamento dos 

contratos do Hospital Martagão Gesteira. Agora, 

com o problema amplificado por causa da inflação 

que atingiu medicamentos e materiais hospitalares 

nos primeiros anos da pandemia e que permanece.

Nem mesmo uma tragédia sanitária de proporção 

histórica, nem mesmo a constatação inquestionável 

da relevância e heroísmo deste Hospital para a 

saúde pública baiana foram capazes de fazer nossos 

governantes materializarem o justo financiamento 

desta Instituição. O Martagão segue amargando a 

dura realidade de viver com menos do que custa, 

mesmo se dedicando integralmente à parcela mais 

carente da nossa sociedade.

A persistência dos obstinados que assistem o so-

frimento de perto todos os dias, a solidariedade 

daqueles que apoiam e se engajam nessa causa e a 

iluminação divina são a força que nos faz contrariar 

a realidade e subverter as leis da lógica fazendo 

esse projeto secular se manter, progredir e crescer 

ainda mais.

Mas sabemos que, unidos, podemos enfrentar desafios 

como esse. É por essa razão que, na terceira década 

desse milênio, a Liga Álvaro Bahia tem investido ainda 

mais, não somente para o Martagão como para todas 

as outras unidades (HEC, Sokids, IESG e CRE-TEA), na 

consolidação da sua vocação humanitária.

Os objetivos de desenvolvimento do milênio foram 

destacados em nosso plano estratégico, estabelecen-

do relações de causa e efeito entre nossas ações e 

o esforço da humanidade em busca de um amanhã 

melhor. Governança e compromisso ambiental são 

hoje paradigmas incorporados em nossa cultura. Se 

os desafios são grandes, a nossa vontade superá-los 

é ainda maior. Por isso, sigamos em frente, em prol 

da causa da saúde da criança.

Carlos Emanuel Rocha de Melo

Diretor-presidente da Liga Álvaro Bahia Contra 

a Mortalidade Infantil

Foco, disciplina e persistência em 
busca do propósito e dedicação 
à saúde da criança carente em 
nosso Estado fizeram o ano de 
2021 da Liga Álvaro Bahia Contra 
a Mortalidade Infantil.

ARTIGO DO PRESIDENTE
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Aproveitamos a data comemorativo dos 130 

anos de nascimento de Álvaro Pontes Bahia 

para homenageá-lo, divulgando informações 

sobre sua profícua trajetória de vida, adaptan-

do texto que já havia escrito há poucos anos 

atrás. Aproveitamos, também, para já nos 

motivarmos para a celebração do Centenário 

da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade 

Infantil, que ocorrerá em 2023.

Álvaro Pontes Bahia nasceu em Salvador, em 

17 de dezembro de 1891. Era o mais velho dos 

onze filhos de José Estanislau da Silva Bahia 

Júnior e Júlia Cândida Pontes Bahia. Pentaneto 

do emblemático comerciante “Coronel” Amado 

Bahia e primo, em primeiro grau, da querida 

e saudosa Santa Dulce dos Pobres.

Casou-se com Glafira Maciel dos Santos, de-

pois do Santos Bahia, em 28 de setembro de 

1918, na Igreja de São Pedro, filha do “Coro-

nel” Manoel Sabino dos Santos, comerciante 

e pecuarista, arrendatário da Viação do São 

Francisco, e da Sra. Cecília Portela Maciel, 

depois Maciel dos Santos.   

                                         

O casal Álvaro e Glafira teve cinco filhos: 1) 

Sylvia Regina Bahia Guimarães, professora, 

casada com o Engenheiro Civil Carlos da Silva 

Guimarães, que tiveram três filhos: Paulo Fer-

nando, Estácio e Gilda Maria; 2) Sônia Bahia 

Alice, professora, casada com o Pesquisador 

Virologista e Médico Veterinário Prof. Fúlvio 

José Alice, tendo dois filhos: Roberto  ngelo e 

Rosina; 3) Solange dos Santos Bahia, falecida 

com um ano e três meses; 4) José Antônio dos 

Santos Bahia, empresário e corretor de imóveis, 

casado com Anatildes Muniz de Oliveira, tendo 

três filhos: Álvaro Neto (já falecido), José Filho 

e Ricardo; uniu-se, depois, a Zênia Rezende 

Santos Souza, tendo uma filha, Izabela e, 

posteriormente, casado com Maria Aldenora 

de Santana, tendo uma filha, Mariana e 5) 

Maria Angélica Bahia Koellreutter, musicista, 

professora de piano, viúva do compositor e 

maestro alemão Hans-Joachim Koellreutter, 

ÁLVARO BAHIA 
TRAJETÓRIA DE VIDA

ARTIGO DA PRESIDENTE DE HONRA

GESTOR DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA A CRIANÇA.
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tendo um filho, Michael, já falecido.

ÁLVARO BAHIA: nome tão digno e grandioso 

como o nome do nosso estado! Falar sobre 

ÁLVARO torna-se simples, pois era uma pes-

soa simples, desprovida de vaidades. Seus 

ideais sempre foram muito claros: a CRIANÇA, 

mais especificamente, a INF NCIA MENOS 

FAVORECIDA e o cuidado com as MÃES, pois 

era um obstinado e “apaixonado” pela causa 

da CRIANÇA!

Diplomou-se pela Escola de Medicina da 

Bahia, em 27 de dezembro de 1913, com a 

tese Da Tosse Emetisante dos Tuberculosos. 

Dedicou-se, inicialmente, à Medicina Legal. 

Foi médico do Serviço Médico Legal, do 

Instituto Nina Rodrigues, em 1914; Professor 

Assistente voluntário de Medicina Legal, em 

1915 e Secretário do Conselho Médico Legal, 

em 1916. Especializou-se em Pediatria, tornan-

do-se, em 1932, por concurso, Livre Docente 

da Cadeira de Clínica Pediátrica. Pela sua 

dedicada e competente atuação, foi convidado 

pelo governo Norte Americano para realizar 

Curso de Especialização nos Estados Unidos, 

onde visitou, entusiasticamente, Hospitais 

Pediátricos.

Foi pediatra por vocação extremada. Preci-

so em seus diagnósticos, a tantos poupou 

sofrimentos e, porque não dizer, a vida. Tal 

era o seu desvelo para com seus pequenos 

pacientes que a grande maioria o chamava de 

“Vovô Bahia”. Seu consultório particular ficava 

no Edifício do Jornal A Tarde, na Praça Castro 

Alves. Atendia carinhosa e indistintamente a 

todos. Sua orientação era de não se cobrar a 

consulta, a menos que a família se manifestasse 

para efetuar o pagamento.

Homem culto, bondoso e humano, foi um 

verdadeiro pioneiro da medicina social, dentro 

da sua especialidade, em nosso estado. Sua 

preocupação constante com a infância, a mor-

talidade infantil e a maternidade colocavam-no 

adiante do seu tempo, com seus projetos ar-

rojados e de grande cunho filantrópico, social 

e comunitário, tendo empreendido diversas 

ações e atividades de destaque, primordial-

mente relacionadas à CRIANÇA.

A partir de 1915, voltou-se integralmente à 

gestão de políticas públicas para a criança, 

em instituições governamentais e filantrópicas, 

bem como para a formação e valorização dos 

pediatras. Ocupou cargos públicos de destaque 

e desempenhou grande papel na criação da 

Liga Bahiana Contra a Mortalidade Infantil, 

em 1923, hoje Liga Álvaro Bahia Contra a 

Mortalidade Infantil; na criação da Escola de 

Puericultura Raymundo Pereira de Magalhães, 

em 1937 e na criação do Hospital Martagão 

Gesteira, em 1946. Sua preocupação com a 

prática pediátrica traduziu-se com sua parti-

cipação como membro fundador e Presidente 

da então Sociedade de Pediatria da Bahia, em 

1930. Sua atuação na afiliada baiana creden-

ciou-o a assumir a Presidência da Sociedade 
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Brasileira de Pediatria, em 1958.

Na gestão da saúde, foi Chefe do Dispensário 

Silva Lima; Inspetor Técnico do Gabinete do 

Diretor do Departamento Estadual da Criança, 

por 12 vezes; Diretor do Departamento Esta-

dual da Criança da Bahia; Diretor da Divisão 

de Saúde Pública e Membro do Conselho de 

Assistência Social do Estado da Bahia, graças 

ao  seu desempenho pediátrico, sempre atento 

à causa da maternidade e da infância, bem 

como ao seu prestígio pessoal, mantendo 

excelentes relações com políticos baianos, 

destacando-se Juracy Montenegro Magalhães, 

Interventor Federal na Bahia, e com outros 

empresários e políticos de diversos segmen-

tos: Otávio Mangabeira, Anísio Teixeira, Ruy 

Santos, Guilherme Marback, Manoel Novaes, 

Necy Novaes, Nita Costa, Lima Teixeira, Fernan-

do Santana, Augusto Viana, José Guimarães, 

Edvaldo Brandão Correia, Ernesto Simões 

Filho, Oscar Magalhães, Carlos Costa Pinto e 

Pamphilo de Carvalho.

Em 1923, alarmado com os altos índices da 

mortalidade infantil no Estado da Bahia, que 

atingiam 40%, em especial com as crianças 

acolhidas pela Santa Casa de Misericórdia, par-

ticularmente através da “Roda dos Expostos”, 

onde exerceu suas atividades por muitos anos, 

idealizou a Liga Bahiana Contra a Mortalidade 

Infantil, fundada juntamente com o amigo e 

colega Dr. Joaquim Martagão Gesteira, em 17 

de junho de 1923, defendendo a saúde das 

crianças, particularmente as oriundas das 

famílias mais carentes, mudando a forma 

do atendimento às crianças, anteriormente 

caritativa, para uma assistência efetiva, com 

bases sólidas, técnico-científicas. Dividiu o 

idealismo da criação desta entidade com os 

companheiros: Joaquim Martagão Gesteira, 

Álvaro da Franca Rocha, Durval Gama, Hélio 

Ribeiro e Carlos Levindo. Sua dedicação e seu 

dinamismo levaram-no a ocupar os cargos de 

Vice-Presidente (1931) e Presidente (1935 e 

1937).

Enquanto esteve à frente da Liga, idealizou 

o atual Hospital Martagão Gesteira, com seis 

andares e 150 leitos, para atendimento infantil, 

promovendo campanhas, até a nível nacional, 

para a sua construção, tendo sido o seu fun-

dador e realizador. Levou 19 anos para ser 

construído, devido aos poucos recursos. Sua 

pedra fundamental foi lançada em 3 de julho 

de 1946, pelo então Ministro Souza Campos, 

da Educação e Saúde e inaugurado com a 

participação efetiva do então Governador 

Antônio Lomanto Júnior, em duas etapas: 

em 17 de março de 1965, o Ambulatório e, 

em 15 de agosto de 1966, toda a Unidade de 

Internação.

Sem dúvida, seu maior mérito foi a concre- 

tização de seu GRANDE SONHO de vida: a 

criação de um hospital infantil, moderno e bem 

aparelhado, ao qual atribuiu o nome do mestre 

e amigo Martagão Gesteira, num gesto de 

modéstia e desprendimento. Vivia o “seu hos-

pital” vinte e quatro horas por dia, numa busca 

incessante por recursos, mobilizando toda a 

sociedade baiana, governantes, empresários e 

políticos, em campanhas e eventos, visando a 

construção do seu tão almejado hospital, que 

viria completar a obra de assistência à infân-

cia que criara, e que funcionara, por anos, na 

Santa Casa (Pupileira), projetando a Pediatria 

baiana, solucionando as dificuldades para a 

hospitalização de crianças e a assistência ao 
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prematuro. Recebeu ajuda e apoio do então 

Ministro Clemente Mariani, admirador da sua 

obra, tanto conseguindo isenção da taxa de 

importação de todo o material adquirido no 

exterior, como quando foi Presidente do Banco 

da Bahia.

Muitas foram suas preocupações, noites de 

insônia e incompreensões. Inúmeros foram 

os visitantes ilustres, políticos, governantes e 

prováveis parceiros que, entusiasticamente, 

levava para correr as obras do Hospital, visan-

do sensibilizá-los. Alí, as crianças deveriam 

contar com os melhores meios de diagnóstico 

e tratamento. O ensino da Pediatria, que era 

sua preocupação constante, deveria encontrar 

nele um centro de aperfeiçoamento, já pos-

suindo um programa de Médicos Residentes. 

Promoveu a especialização, no Brasil e no ex-

terior, de muitos profissionais que comporiam 

o seu Corpo Clínico.

Infelizmente, não teve a felicidade de ver a 

sua obra em funcionamento pois, embora já 

totalmente pronta, aguardava as definições fi-

nanceiras que assegurariam a sua manutenção 

plena, para inaugurá-la. Faleceu em 08 de 

outubro de 1964, no “mês das crianças”, aos 

72 anos, no Hospital Espanhol, em decorrência 

de um Acidente Vascular Cerebral.

Foi o primeiro Hospital Pediátrico do Norte/

Nordeste do país. Para registrar a sua luta em 

prol do hospital, no seu “hall” de entrada está 

afixada uma placa de mármore com sua efígie 

em bronze, com a inscrição: “Esta casa é fruto 

de um ideal acalentado com fé e realizado 

com amor por Álvaro Bahia”.

No magistério, foi professor da Escola de Pu-

ericultura Raymundo Pereira de Magalhães, 

fundada em 17 de outubro de 1937 pela Liga, 

doação da Família Magalhães; Catedrático de 

Pediatria e Puericultura da Escola Bahiana de 

Medicina e Livre–Docente de Clínica Pediátrica, 

da Faculdade de Medicina da Bahia.

Associou sua vida de professor à de autor 

de diversas pesquisas, tendo escrito 26 tra-

balhos na área da Pediatria e Puericultura. 

Foi o Diretor e responsável pela criação da 

Revista “Pediatria e Puericultura”, de iniciativa 

da Sociedade de Pediatria da Bahia, onde 

publicou vários artigos. Entre outros temas, 

foram alvo do seu interesse: o lactente e sua 

alimentação; a “maternidade desamparada”; 

o tétano neonatal; a “infância desajustada” 

e a pneumonia crônica em recém-nascidos.

Em 1937, devido aos avanços na Pediatria e ao 

sucesso alcançado pelas atividades da Liga, o 

Dr. Gesteira transferiu–se para o Rio de Janeiro, 

a convite do então Presidente Getúlio Vargas, 

que desejava implantar os exemplos da Liga 

como políticas públicas do seu governo, para 

a maternidade e a infância. Na oportunidade, 

Álvaro Bahia o substituiu como Diretor do 

Departamento Estadual da Criança. A parceria 

de Álvaro com Gesteira possibilitou a imple-

mentação, na Bahia, do primeiro “Banco de 

Sangue Refrigerado” e do primeiro “Banco de 

Leite Materno” do país, instalado na Escola de 

Puericultura, em 1937.

        

É notável sua obra, tanto na Pediatria, quan-

to no Assistência Social à maternidade e à 

infância. Entre suas iniciativas, destaca-se a 

organização do Serviço de “Colocação Fami-
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liar”, primeiro do Brasil, visando proteger as 

crianças órfãs, que eram tuteladas por famílias, 

para que recebessem afeto e carinho, tão 

necessários ao seu desenvolvimento e bem-es-

tar, revolucionando o sistema de assistência à 

criança desamparada, proporcionando-lhe o 

aconchego de um lar. Foi seguido por outros 

países da América do Sul, sendo considerado 

o ponto alto da sua vida científica.  Instituiu, 

ainda, o Prêmio de Amamentação; o Concurso 

de “Robustez Infantil” e a Assistência Obstétrica 

Domiciliar. Sua história de vida, como grande 

pediatra, está intimamente ligada à história 

da Pediatria na Bahia e no Brasil.

Preocupado com as questões sociais, parti-

cipou de sociedades científicas e entidades 

de interesse comunitário e humanitário, tendo 

sido destacado rotariano, integrando o quadro 

de associados do Rotary Club da Bahia, do 

qual foi Presidente da Comissão de Serviços 

à Comunidade, na gestão do Presidente Ál-

varo Augusto da Silva (1946-1947). O estreito 

relacionamento de Álvaro Bahia e da Liga 

Bahiana Contra a Mortalidade Infantil com o 

Rotary já vem de longas datas, desde 1935, 

com a implantação de “lactários-consultórios”.

Em reconhecimento pelo trabalho que desen-

volveu, foi homenageado pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria, sendo indicado para 

Patrono da Cadeira nº 14 da Academia Bra-

sileira de Pediatria, da Sociedade.

Muitos foram seus seguidores, amigos e com-

panheiros mais próximos, destacando-se: Ál-

varo da Franca Rocha, Elísio Athayde, Arnaldo 

Santana, Manoel Pedrosa Cunha, Eliezer Audi-

face, Adelaido Ribeiro, Hélio Ribeiro, Gustavo 

Caldas, Clóvis Moura, Carlos Abreu Ferreira, José 

Peroba, Álvaro Silva (seu grande e inseparável 

amigo), seu prestimoso tio, Augusto Lopes 

Pontes, pai da nossa saudosa e inesquecível 

Irmã Dulce e seus dois sobrinhos cirurgiões 

pediátricos Jorge Bahia de Carvalho e José 

Raymundo Bahia Sapucaia.

Traduzindo o nobre sentimento que tinha pela 

infância, a lápide do seu túmulo, que lhe foi 

oferecido pela então Liga Bahiana Contra a 

Mortalidade Infantil, traz a inscrição: “Beijam-te 

as mãos agradecidas, as crianças da Bahia”.

Criar uma instituição é como dar vida ao ser 

humano, com uma grande diferença: o ser 

humano tem vida passageira e a instituição, 

bem orientada e administrada, deve existir 

indefinidamente.

Para finalizar, como sua neta, o que muito 

nos honra, gostaríamos de deixar registradas 

algumas impressões do Álvaro Bahia pai e avô, 

companheiro, compreensivo, amoroso, sempre 

atento e presente nos momentos difíceis e 

nos de regozijo, com sua palavra ponderada 

e sensata de um verdadeiro conselheiro. Seus 

netos o amavam de uma forma incomum, pois 

incomum era, para a época, o tratamento 

que lhes dispensava, comprovando o tato e 

pendor que tinha em lidar com a infância e 

a adolescência.

 

Rosina Bahia Alice Carvalho dos Santos

Presidente de Honra e Conselheira da

Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade 

Infantil
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1965

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

1990 a 2000

2012 - 2014 2015

2018

2016 2017

2019

1964

 
 

Década
de 1920

Década
de 1940

Década
de 1930

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

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, Memorial Álvaro Bahia e Consultório 
de Higiene Infantil 
A Liga inaugura primeiro Banco de Leite 
Materno do país  

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

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

Décadas
de 1960 a 1980

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

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

Implantação do Programa de Transplante de Medula 
Óssea do HMG

Criação de UTI e Enfermaria destinadas exclusivamente 
para Covid-19

Reforma do refeitório e da cozinha do HMG

Criação do Serviço de Endoscopia do HMG

Novo espaço para o Banco de Leite do HEC

1ª cirurgia de correção de escoliose pediátrica do HEC

Intensificação da atuação do IESG

Início das obras do PCI do Martagão

Entrega da nova fachada do Martagão e aprimoramento 
das medidas de prevenção e combate a incêndio 
e controle de pânico

Martagão realiza o 10º transplante de medula óssea em crianças 

Mantenedora do Martagão assume gestão de Hospital 
de Campanha de Itapuã

Martagão passou a oferecer cirurgia de correção de escoliose 
em crianças pelo SUS

Inauguração da Primeira 
Etapa da Enfermaria 
Oncológica

Construção 
do Espaço das   
Mães da UTD

HEC inaugura 
a Maternidade

2010 2011

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

Martagão Gesteira inaugura a Unidade de 
Treinamento para Desospitalização (UTD), 
projeto inovador no país, e desenvolve o 
Programa de Assistência Ventilatória 
Domiciliar (PAVD)
Para salvaguardar a história e memória 
do Dr. Álvaro Bahia, o Arquivo Histórico 
Documental passa a funcionar em 2014

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)

2020 2021

1937

NOSSA 
HISTÓRIA
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1965

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

1990 a 2000

2012 - 2014 2015

2018

2016 2017

2019

1964

 
 

Década
de 1920

Década
de 1940

Década
de 1930

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

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, Memorial Álvaro Bahia e Consultório 
de Higiene Infantil 
A Liga inaugura primeiro Banco de Leite 
Materno do país  

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

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

Décadas
de 1960 a 1980

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

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

Implantação do Programa de Transplante de Medula 
Óssea do HMG

Criação de UTI e Enfermaria destinadas exclusivamente 
para Covid-19

Reforma do refeitório e da cozinha do HMG

Criação do Serviço de Endoscopia do HMG

Novo espaço para o Banco de Leite do HEC

1ª cirurgia de correção de escoliose pediátrica do HEC

Intensificação da atuação do IESG

Início das obras do PCI do Martagão

Entrega da nova fachada do Martagão e aprimoramento 
das medidas de prevenção e combate a incêndio 
e controle de pânico

Martagão realiza o 10º transplante de medula óssea em crianças 

Mantenedora do Martagão assume gestão de Hospital 
de Campanha de Itapuã

Martagão passou a oferecer cirurgia de correção de escoliose 
em crianças pelo SUS

Inauguração da Primeira 
Etapa da Enfermaria 
Oncológica

Construção 
do Espaço das   
Mães da UTD

HEC inaugura 
a Maternidade

2010 2011

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

Martagão Gesteira inaugura a Unidade de 
Treinamento para Desospitalização (UTD), 
projeto inovador no país, e desenvolve o 
Programa de Assistência Ventilatória 
Domiciliar (PAVD)
Para salvaguardar a história e memória 
do Dr. Álvaro Bahia, o Arquivo Histórico 
Documental passa a funcionar em 2014

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)

2020 2021

1937
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INDICADORES

2021
RAIO-X: 11.516

ATENDIMENTOS  EMERGENCIAIS

PEDIATRIA: 15.000
OBSTETRÍCIA: 4.700

ELETROCARDIOGRAMAS: 332



Contrato de gestão por organização social

21

HEC: Referência em gestação de alto 
risco e em média e alta complexidade

Um parto raro de bebê gerado fora do útero 

da mãe. Cirurgia inédita para correção de 

malformação arteriovenosa intracraniana de 

paciente. Captação de órgãos destinada para 

salvar a vida de três crianças. Parceria com o 

Albert Einstein foca na redução da mortalidade 

materna. Esses foram alguns dos principais 

fatos ocorridos em 2021 no Hospital Estadual 

da Criança (HEC).

Unidade da Secretaria de Saúde do Estado 

(Sesab), gerida pela Liga Álvaro Bahia Contra 

a Mortalidade Infantil (LABCMI) desde 2015, 

o HEC, que é referência em gestação de alto 

risco e em média e alta complexidade, realizou, 

em 2021, cerca de 2.500 cirurgias pediátricas 

e 2.300 partos. O número de ultrassonogra-

fias mais que dobrou (de 1.889 para 4.638; o 

de tomografias quase dobrou (de 1.253 para 

2.100). Somente na emergência obstétrica, 

foram realizados 4.700 atendimentos.

O Hospital dispõe de um ambulatório de es-

pecialidades, internação, atividades de ensino 

e pesquisa, além de serviços de diagnose e 

terapia. 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 disposi-

tivo de Acolhimento com Classificação 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 ca-

pacitada, residência médica de nutrição e 

fisioterapia, além dos estágios obrigatórios 

em diversas áreas da saúde. 

ELETROENCEFALOGRAMAS: 333

TOMOGRAFIAS: 2.100 

ECOCARDIOGRAMAS: 272

ULTRASSONOGRAFIAS: 4.638 

CIRURGIAS PEDIÁTRICAS: 2.500

PARTOS: 2.300
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HEC realiza parto raro de bebê
gerado fora do útero da mãe

A equipe da Maternidade do HEC realizou um parto raro: 

um bebê que cresceu e se desenvolveu fora do útero 

da mãe. O caso é conhecido como gravidez ectópica 

abdominal e foi a primeira vez que o procedimento foi 

realizado na unidade. 

Aline do Socorro deu entrada no HEC com 19 semanas 

de gestação. A bebê Alice Vitória foi gerada acima do 

útero e da bexiga, na região abdominal. Em uma gravi-

dez comum, ela teria crescido e se desenvolvido dentro 

do útero da mãe.

A médica obstetra Amália Olímpia informou que foi 

montada uma estrutura bem organizada para fazer o 

parto, com a participação de outros especialistas, como 

cirurgião vascular, cirurgião geral, equipe de neonato-

logia e UTI materna. “Demorei seis anos para conseguir 

ter minha filha, mas não desisti. Alice permaneceu firme 

com a mamãe dela e sempre mantive a fé em Deus”, 

comemorou Aline.
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Captação de órgãos foi 
destinada para salvar 
vida de três crianças

Uma captação de órgãos realizada no HEC foi 

destinada para salvar a vida de três pacien-

tes pediátricos, dos estados de Pernambuco, 

Paraná e Rio Grande do Sul. Fígado, rins e 

coração foram doados pelos familiares da pa-

ciente E.M., de nove meses, após confirmação 

de morte encefálica, diagnosticada na unidade, 

e encaminhados para a Central Estadual de 

Transplantes de Órgãos, responsável por 

destiná-los aos pacientes compatíveis que 

aguardavam em lista única do órgão.

O procedimento foi coordenado pelo médico 

Rodrigo Serapião, com o auxílio de profissionais 

da CIHDOTT do HEC. Ele contou que o proce-

dimento foi muito importante, principalmente 

por se tratar de um paciente pediátrico e que 

a doação de órgãos e tecidos de pacientes 

pediátricos é ainda mais rara do que a de 

adultos.

O HEC realizou o primeiro procedimento 

cirúrgico do interior do estado pelo SUS, para 

tratamento de malformação arteriovenosa in-

tracraniana. A cirurgia, de alta complexidade, 

possibilitou o tratamento de uma rara anomalia 

do sistema vascular cerebral de uma paciente 

de 13 anos. Ela consiste em um complexo 

de artérias e veias de diferentes tamanhos, 

malformadas durante o desenvolvimento do 

feto, que, ao se romperem, causaram aci-

dente vascular cerebral (AVC) e hemorragia 

intracraniana.

O procedimento foi realizado pelos neuroci-

rurgiões Alex Marques e Luis Eduardo.  A pa-

ciente apresentou boa recuperação. O Diretor 

Médico do Hospital, Brunno Barros, ressaltou 

que este é mais um importante passo para a 

abrangência dos serviços de saúde ofertados 

na Bahia. 

Hospital faz cirurgia inédita 
para correção de malformação 
arteriovenosa intracraniana 
de paciente
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para corrigir anomalia rara de 
paciente é realizada

O Hospital fez também uma cirurgia de alta 

complexidade para corrigir uma anomalia 

rara no paciente S.E., de um ano e seis meses. 

O procedimento foi o primeiro do tipo a ser 

realizado no interior do estado, pelo SUS. O 

bebê era portador de extrofia de cloaca, uma 

malformação congênita rara, na qual os tratos 

genital, urinário e intestinal ficam expostos, 

para fora do abdômen. 

Para realizar o procedimento cirúrgico, a Liga 

Álvaro Bahia convidou o médico Jovelino 

Leão, urologista pediátrico e diretor clínico do 

Hospital Infantil Darcy Vargas, em São Paulo. 

Ele contou que se tratou de um caso bastante 

complexo porque a parede anterior do ab-

dômen não havia se formado completamente. 

Para que se conseguisse colocar a bexiga para 

dentro do abdômen e fechar a parede, foi 

necessário seccionar os ossos da bacia. O pre-

sidente da Liga Álvaro Bahia, Carlos Emanuel 

Melo, destacou a importância e o ineditismo 

da cirurgia feita pelo HEC.

Banco de Leite Humano
comemora 1 ano de 
funcionamento com mais 
de 700 bebês beneficiados

Com 1.401 doadoras cadastradas, mais de 

800 litros de leite doados e 700 bebês be-

neficiados, o Banco de Leite Humano (BLH) do 

HEC comemorou um ano de funcionamento, 

em 19 de maio, data marcada também pela 

comemoração do dia mundial da doação de 

leite materno. O diretor médico do Hospital 

frisou que o Banco dá seguimento à premissa 

da Liga Álvaro Bahia de defender a vida das 

crianças e cumpre um papel fundamental de 

incentivo e garantia de oferta do leite huma-

no de forma segura para os recém-nascidos 

da Bahia.
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Projeto comemora aniversário 
de pacientes que estão em 
longo processo de internação

O Grupo de Humanização do HEC, com o ob-

jetivo de levar alegria e ainda mais cuidado às 

crianças que estão passando por mudanças 

na rotina e afastamento do convívio fami-

liar e social, passou a comemorar a data de 

aniversário dos pacientes que estão em longo 

processo de internamento na UTI Pediátrica 

do Hospital. Com direito a bolo, presentes e 

surpresas, a comemoração vem cumprindo 

todos os protocolos exigidos pelo atual cenário 

de pandemia.

Parceria com o Albert 
Einstein foca na redução 
da mortalidade materna

A fim de reduzir as causas de mortalidade ma-

terna na Bahia, o HEC, através da Secretaria de 

Saúde da Bahia (Sesab), firmou uma parceria 

com o Hospital Albert Einstein, para execução 

conjunta do Projeto “Todas as Mães Importam”. 

O plano de trabalho tem como objetivo reduzir 

as causas da mortalidade materna em 30%, 

atuando nos principais motivos: hemorragia, 

hipertensão e infecção.

A Diretora Operacional do HEC, Lívia Leite, disse 

que o projeto vai proporcionar uma troca de 

experiências, agregando a expertise do Eins-

tein em garantir um cuidado mais seguro e 

consequente redução da mortalidade materna.
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TERAPIAS REALIZADAS: 6.056

ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS: 2.611

VISITAS DOMICILIARES: 181

INDICADORES

2021
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CONSULTAS MÉDICAS 
PARA DIAGNÓSTICOS/
ACOMPANHAMENTOS : 562

CRE-TEA expande estratégia do apoio matricial

Primeiro centro no Brasil com um modelo docente-assistencial, o CRE-TEA 

atua por meio do apoio matricial: estratégia que resulta na capacitação de 

profi ssionais do sistema público de saúde dos municípios do estado, para 

a construção compartilhada do cuidado de pessoas com TEA. É por meio 

desse matriciamento que o Centro consegue contribuir para que esses 

profi ssionais de saúde e educação possam atender pacientes com TEA, 

em seus locais de origem.

Em 2021, o Centro expandiu a sua estratégia de matriciamento. O ano foi 

encerrado com a participação de 474 profi ssionais de mais de 40 mu-

nicípios do estado. Atualmente, esse apoio matricial tem uma importância 

fundamental para as unidades básicas de saúde, uma vez que assegura 

retaguarda técnico-pedagógica, visando dar suporte, discutir e intervir, 

juntamente com os profi ssionais do SUS naquela região. 

Além do matriciamento, o CRE também atua em outras frentes de trabalho. 

Praticamente dobrou, em 2021, o quantitativo de terapias realizadas (de 

3.432 para 6.056) e triplicou o número de visitas domiciliares (de 64 para 

181). Foram feitas, ainda, mais de 2.600 atendimentos às famílias e cerca 

de 560 consultas médicas para diagnósticos e acompanhamentos. 

Resultado de uma parceria da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) com 

a Liga Álvaro Bahia, o CRE está 

instalado no prédio que foi doado à 

entidade, onde funcionou a antiga 

Escola de Puericultura Raymundo 

Pereira de Magalhães, fundada pela 

Liga, em 1937.
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Centro realiza importantes fóruns para 
debater o cuidado à pessoa com TEA

Dois importantes fóruns foram realizados pelo CRE-TEA 

em 2021, com o objetivo de debater importantes temas 

como o fortalecimento do cuidado à pessoa com TEA no 

SUS. Os eventos reuniram especialistas da área e foram 

voltados para profissionais de saúde de todo o estado. 

Os fóruns integram as ações do Centro para dar visibi-

lidade ao tema e poder contribuir para a formação dos 

profissionais de saúde e educação do estado e ampliar o 

conhecimento das pessoas.

Dentre os temas que foram abordados, estão: “políticas 

públicas para o TEA no Brasil”; “CRE-TEA e a multidisci-

plinaridade de sua clínica”; “inovações tecnológicas no 

cuidado à pessoa com TEA”; “avanços científicos no TEA 

e “transição do cuidado da criança para o adulto jovem, 

entre outros. 

Além dos fóruns, o CRE realizou também um programa 

de educação permanente, voltado para profissionais de 

saúde que atuam na Rede de Atenção à Saúde do esta-

do. O curso foi realizado na modalidade à distância, com 

encontros virtuais, e teve, como tema central, a “Atenção 

integral à pessoa com Transtorno do Espectro Autista no 

Sistema Único de Saúde”.

B
 A

 L
 A

 N
 Ç

 O
  

S 
O

 C
 I

 A
 L

  
 •

  
 L

 A
 B

 C
 M

 I
  

 •
  

 2
 0

 2
 1



29 29

A inserção de pessoas com 
TEA no mundo digital é tema 
de debate

A inserção de pessoas com transtorno do 

espectro autista (TEA) no mundo digital foi o 

tema debatido num encontro virtual realizado 

pelo CRE-TEA. O debate contou com a parti-

cipação de especialistas da área e foi voltado 

para profissionais da rede pública de ensino 

de todo o estado.

“Adaptações dos espaços e 
rotina do aluno com TEA” é 
tema de encontro virtual 

O CRE-TEA realizou, também, uma capacitação 

voltada para profissionais da rede pública de 

ensino, com foco na articulação entre TEA e 

educação. Com o tema “Adaptações dos es-

paços e rotina do aluno com TEA”, o encontro 

virtual contou com palestras de profissionais 

que atuam no centro.

O encontro virtual teve o objetivo de contribuir 

para um melhor acolhimento dos alunos com 

TEA. O tema foi escolhido para que a rede de 

De acordo com os palestrantes que partici-

param do encontro, é importante ressaltar que 

pessoas com TEA não constituem um público 

homogêneo. Há gradações do espectro au-

tista, o que torna cada indivíduo único. Eles, 

em sua maioria, já estão inseridos no mundo 

digital. O que pode ser feito é direcionar um 

maior aproveitamento dessa inserção, a fim de 

trazer benefícios de ordem social, cognitiva, 

comportamental e funcional para esse público.

educação tenha a percepção da importância 

que o espaço físico fomente o acolhimento, 

o olhar direcionado, o olhar ampliado para o 

paciente com TEA. O espaço físico é de ex-

trema importância porque esse estudante tem 

algumas especificidades, como a questão de 

ter muitos estímulos, muito barulho.
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INDICADORES

2021
TOTAL DE ATENDIMENTOS: 16.213

TOTAL DE INTERNAMENTOS: 233

TOTAL DE EXAMES DO RX: 575
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Sokids é a única unidade de emergência 
pediátrica 24 horas que atende à saúde 
suplementar em Vilas do Atlântico

Localizado em Vilas do Atlântico, o Hospital Sokids é a única 

unidade de emergência pediátrica 24 horas que atende à saúde 

suplementar em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de 

Salvador. 

É referência para atendimento de pacientes de 0 a 17 anos nesse 

município e cidades circunvizinhas. Nos últimos anos, a unidade 

hospitalar tem adequado sua estrutura para oferecer melhores 

condições de atendimento aos seus pacientes e familiares. 

É a opção para quem precisa buscar atendimento para seus fi lhos, 

na região. Encontra-se adaptado, seguindo todos os protocolos 

de segurança para pacientes e profi ssionais. 

Além da emergência 24 horas, conta com estrutura de interna-

mento, apartamentos, enfermaria. Disponibiliza exames de raio-x 

e laboratoriais e uma equipe multidisciplinar formada por médi-

cos especializados, enfermeiros, nutricionistas, fi sioterapeutas e 

técnicos de enfermagem. 

Atualmente, a estrutura da unidade de saúde é composta por 

oito leitos de pronto atendimento e uma sala de reanimação, 

para as emergências.
TOTAL DE ATENDIMENTOS: 16.213

TOTAL DE INTERNAMENTOS: 233

TOTAL DE EXAMES DO RX: 575



EVENTOS: 240

PARTICIPANTES: 15.448

RESIDENTES MÉDICOS: 57
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INDICADORES

2021



RESIDENTES MULTIPROFISSIONAL: 16

Nº DE INTERNOS MÉDICOS 
E ALUNOS DE OUTRAS 
ESPECIALIDADES DE SAÚDE: 880

Nº DE HORAS DE TREINAMENTO
DE COLABORADORES: 1.920

33

IESG segue firme na busca pela excelência 
no ensino da Saúde e Gestão

Nos últimos dois anos, o Instituto de Ensino da Saúde e Gestão (IESG), uni-

dade da Liga Álvaro Bahia, tem se mantido firme na busca pela excelência 

no ensino da Saúde e Gestão. Apesar de ter sido criado em 2015, foi no 

ano de 2020 que o Instituto renasceu com perspectivas ampliadas e se 

tornou responsável pela área de Ensino e Pesquisa de todas as unidades 

da entidade filantrópica. 

Um dos seus principais objetivos é atuar na busca pelo crescimento e 

desenvolvimento de profissionais de saúde na área pediátrica, por meio da 

sua expertise. Em 2021, por exemplo, o alcance total do Instituto atingiu 

mais de 13 mil pessoas.

O IESG atua na promoção de simpósios e eventos nas áreas médica e mul-

tiprofissional. Realiza cursos de aperfeiçoamento científico profissional - a 

maior parte deles de forma on-line por causa da pandemia. Atua, também,  

com os programas de residência médica e multiprofissional, formando 

profissionais diferenciados e qualificados para atuação pediátrica engajada 

com a história de combate à mortalidade infantil da Liga Álvaro Bahia e 

com práticas baseadas em evidências.
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IESG fecha 2021 com alcance 
de mais de 13 mil pessoas

O Instituto de Ensino da Saúde e Gestão (IESG) fechou o 

ano de 2021 com um alcance de mais de 13 mil pessoas, 

por meio da realização de seus webinars. No total, foram 

realizados 32 webinars e oito cursos online. 

Assim como em anos anteriores, os debates promovidos 

deram destaque a temas importantes da atualidade 

como: “Cuidados centrados na criança”, “Pesquisa clínica”, 

“Assistência neonatal”, “Liderança”, entre outros. Todos 

os encontros ficam registrados no YouTube do Hospital 

Martagão Gesteira.

No balanço anual do IESG, houve, ainda, um total de 240 

profissionais capacitados em cursos de aperfeiçoamento 

realizados pelo Instituto. Diretora do IESG, Jandrice Car-

rasco afirma que a unidade da Liga Álvaro Bahia segue 

firme nos seus propósitos. 
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Residências voltadas 
para a pediatria qualificam 
médicos para atuar com 
conhecimento técnico e 
humanização

As residências voltadas para a pediatria da 

Liga Álvaro Bahia têm permitido que mais 

médicos e outros profissionais de saúde de 

diversas áreas sejam formados para atuar 

com conhecimento técnico e humanização. 

Somente em 2021, concluíram a residência 12 

médicos pediatras e 10 médicos de especia-

lidades pediátricas. Na residência multiprofis-

sional, onde são são formados enfermeiros, nu-

tricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, 

farmacêuticos e psicólogos, oito profissionais 

se qualificaram.



EXAMES DE BIOIMAGEM: 44.834

REFEIÇÕES: 632.735

EXAMES LABORATORIAIS: 268.260 

INTERNAMENTOS: 6.761 

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS
FISIOTERAPIA: 6515 
ONCOLOGIA: 21.290
BIOIMAGEM: 27.270

UTD E PAVD 
TOTAL DE DESOSPITALIZAÇÃO: 34 
TOTAL DE DIÁRIAS NO PAVD: 11.684
TOTAL DE DIÁRIAS NA UTD: 6.133
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Martagão se mantém na vanguarda 
do tratamento da saúde da criança

Um dos mais importantes hospitais exclusiva-

mente pediátricos do país, o Martagão Gesteira 

tem se mantido na vanguarda do tratamento 

da saúde da criança no estado da Bahia.

O Martagão, que é referência no norte e nor-

deste, tem investido cada vez mais em corpo 

clínico, estrutura e equipamentos para poder 

oferecer aos seus pacientes tratamentos de 

qualidade, de alta complexidade e pioneiros. 

Em 2021, a Instituição conseguiu realizar seu 

10º transplante de medula óssea em crianças. 

Após aumentar a complexidade das cirurgias 

cardíacas, fez sua primeira cirurgia de Fontan. 

Um bebê de apenas dois anos foi o paciente 

da primeira cirurgia de cálculo renal por laser. 

O Hospital passou a disponibilizar, também, 

cirurgia de escoliose.

Por ano, o Martagão recebe mais de 80 mil 

pacientes e realiza mais de 500 mil atendi-

mentos. Tem um corpo clínico formado pelos 

mais competentes médicos e especialistas 

em pediatria da Bahia. Destaca-se tanto nos 

números, quanto na qualidade dos serviços 

prestados. Muitos dos serviços que são ofere-

cidos aqui são únicos no estado. 

No total, há mais de 28 especialidades médicas 

que atendem crianças de todo o estado em 

diversos casos clínicos de alta complexidade 

e sempre com o suporte de uma equipe 

multidisciplinar capacitada e equipamentos 

de última geração. Em 2021, houve, ainda, 



CONSULTAS MÉDICAS: 41.490
CARDIOLOGIA
PACIENTES ATENDIDOS: 224
PROCEDIMENTOS EXECUTADOS: 494
NEUROLOGIA
PACIENTES ATENDIDOS: 127
PROCEDIMENTOS EXECUTADOS: 156

PACIENTES ATENDIDOS: 3.519
PROCEDIMENTOS: 5028

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

CENTRO CIRÚRGICO

a realização de mais de 21 mil atendimentos 

ambulatoriais de oncologia; mais de 27 mil de 

bioimagem; mais de 6,5 mil internamentos; e 

34 crianças internadas por longos períodos 

que conseguiram ser desospitalizadas e foram 

para o conforto dos seus lares com seus pais 

treinados por profi ssionais do Martagão, entre 

muitos outros resultados. 

A sede do Hospital, localizada no bairro do 

Tororó, em Salvador, está edifi cada num prédio 

de sete andares, com mais de 7.900 m² de 

área construída.

Ao todo, o Martagão dispõe de 220 leitos, 3 

UTI’s, 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 se consolida 

graças à solidariedade dos baianos, que aju-

dam a manter o hospital por meio de doações, 

parcerias, eventos e projetos.
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Martagão realiza o 10º transplante 
de medula óssea em crianças

O Martagão realizou seu 10º transplante de medula 

óssea (TMO). A pequena Isabella Quinane foi a paciente 

benefi ciada com o procedimento. A mãe dela, Jaque-

line Santos, contou que a família não queria ter que 

se deslocar para outro estado e, quando soube que o 

procedimento poderia ser feito na Instituição fi lantrópica, 

fi cou aliviada.

É que desde outubro de 2020 o Martagão passou a 

realizar TMO em crianças. No estado, pelo SUS, a insti-

tuição é a única a fazer esse tipo de procedimento na 

faixa etária pediátrica. 

Isabella, que tem neuroblastoma no estágio IV, fez o TMO 

no fi nal de novembro e tem reagido bem, segundo a 

oncopediatra do Martagão Natália Borges, especialista 

na área. A menina, que tem cinco anos, recebeu alta e 

continuará sendo atendida no hospital, para dar segui-

mento ao tratamento.

Cada TMO custa, em média, R$ 80 mil, sendo que R$ 30 

mil são repassados pelo SUS. Os R$ 50 mil restantes são 

obtidos por meio de parcerias e doações. A continuidade 

do programa é motivo de preocupação para a direção 

da Instituição.
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Em parceria com as 
Voluntárias Sociais e Iessi, 
Hospital entrega nova 
fachada e aprimora combate a 
incêndio

A nova fachada do Martagão Gesteira, inter-

venção que contou com recurso de shows 

beneficentes da cantora Ivete Sangalo pro-

movidos em parceria entre as Voluntárias 

Sociais da Bahia e a Iessi, foi concluída. Foi 

realizado, também, um aprimoramento das 

medidas de prevenção e combate a incêndio 

Mantenedora do Martagão 
investe em governança 

Transformação digital, contratação da Ernst 

& Young - uma das quatro maiores empresas 

especializadas em auditoria do mundo -, e o 

acompanhamento de consultorias para mo-

dernizar o programa de compliance. Esses 

são alguns dos importantes passos que a Liga 

Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, 

mantenedora do Martagão, deu ao longo de 

2021, com vistas para o futuro. 

Entidade filantrópica quase centenária, a Liga 

Álvaro Bahia está também à frente do Hospi-

e controle de pânico.

No total, foram investidos R$ 1,3 milhão nas 

obras. Com o aprimoramento das medidas de 

prevenção e combate a incêndio e controle 

de pânico, o Martagão reforçou seu sistema 

de proteção com extintores de incêndio, hi-

drantes, iluminação de emergência, alarme de 

incêndios, detectores automáticos de fumaça 

e calor, escada de segurança e sinalização de 

emergência.

tal Sokids, do Instituto de Ensino da Saúde e 

Gestão (IESG), do Centro de Referência Esta-

dual para Pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista (CRE -TEA) e do Hospital Estadual da 

Criança (HEC). Tem buscado investir em me-

lhorias dos seus processos, qualificação dos 

seus colaboradores, ainda mais transparência 

e confiabilidade das informações prestadas à 

sociedade. Desta forma, pretende aprimorar 

sua governança e possibilitar melhorias con-

tínuas nos atendimentos oferecidos a milhares 

de crianças de todo o estado da Bahia. É fazer 

o bem, bem melhor!
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Hospital aumenta complexidade 
das cirurgias cardíacas e realiza 
sua 1ª cirurgia de Fontan

João Victor de Carvalho tem sete anos. Ele nasceu 

com apenas um ventrículo funcionando. Após ser 

submetido a duas cirurgias nos primeiros anos de 

idade,  precisava da cirurgia de Fontan, um proce-

dimento que pode fazer com que ele chegue à idade 

adulta com a qualidade de vida de um paciente 

normal. Em fevereiro, o garoto foi submetido ao 

procedimento no Martagão para retirar a sobrecarga 

que havia em seu coração. 

Foi a primeira cirurgia desse tipo realizada pela 

Instituição. Com ela, o Hospital passou a aumentar 

a complexidade das cirurgias cardíacas realizadas. 

O setor de Cardiopediatria já consegue fazer 95% 

das cirurgias congênitas complexas. É um marco 

para o Hospital porque evidencia o crescimento do 

serviço oferecido e a complexidade das cirurgias 

cardíacas que pode fazer.

Cirurgia de correção de 
escoliose em crianças passa 
a ser oferecida

A cirurgia de correção de escoliose em crianças 

passou a ser oferecida pelo Martagão. De alta 

complexidade, o primeiro procedimento cirúr-

gico foi realizado em uma jovem de 16 anos, 

residente no interior do estado. A escoliose 

é um encurtamento da coluna, causado por 

uma curvatura lateral e rotação. É uma doença 

progressiva que, com o passar do tempo, pode 

comprimir o pulmão e, indiretamente, o coração.
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Primeira cirurgia de cálculo renal por laser do Martagão é feita 
em bebê de dois anos

O Martagão realizou sua primeira cirurgia de cálculo renal por laser. A nova tecnologia permite 

que o paciente seja submetido a esse tipo de procedimento complexo de forma muito menos 

invasiva. O primeiro paciente, um bebê de dois anos cuja família mora no interior do estado, 

estava com quadro grave e necessitava, há mais de um ano, que o cálculo renal fosse retirado. 

Caso não fosse tratado, ele poderia perder o rim.

O laser, utilizado por endoscopia renal (endurologia), fragmenta os cálculos para que possam 

ser retirados do corpo do paciente sem cortes na pele e de maneira minimamente invasiva. O 

cálculo renal é uma doença recorrente. Sem a tecnologia a laser, a criança seria submetida a 

cirurgias convencionais mediante cortes e, diante da reincidência, podem ocorrer possíveis danos. 

Com múltiplos procedimentos, por exemplo, o paciente pode ter danos no rim, várias cicatrizes, 

complicações e infecções.

Primeiro ecocardiograma 
transesofágico do Hospital é 
realizado

O Martagão fez seu primeiro ecocardiograma tran-

sesofágico. O exame foi realizado num paciente do 

interior do estado, diagnosticado com cardiopatia 

reumática. O objetivo do exame é avaliar o coração 

com mais precisão. Esse tipo de ecocardiograma 

funciona de forma semelhante à endoscopia e é 

utilizado quando uma avaliação feita pelo ecocar-

diograma torácico não é suficiente.

A inclusão desse tipo de cirurgia no Martagão amplia, na rede pública do estado, o acesso de 

crianças que necessitam desse procedimento. O Hospital, que é 100% SUS, passa a contribuir 

para dirimir essa demanda da rede, além de se tratar de uma meta da própria Instituição de 

aumentar a complexidade da assistência.

Esse ecocardiograma é feito por meio de um sonda colocada no esôfago do paciente e oferece 

uma qualidade melhor de imagem. É uma importante conquista porque não é um tipo de exame 

que se encontra facilmente; permite diagnóstico que o ecocardiograma comum não consegue 

visualizar.
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 1 Programa de assistência do 

Martagão permite que 
crianças com doenças 
crônicas retornem para casa

Marli Gonçalves queria ser mãe. Após inúmeras 

tentativas, chegou a desistir. No entanto, 

quando já não planejava mais, chegou João 

Miguel. A alegria da gravidez se tornou fonte 

de preocupação quando, após o nascimento, 

seu filho passou a ter febre de 40 graus inces-

sante e não conseguia ganhar peso. Diagnos-

ticado com a Síndrome do Bebê Hipotônico, o 

pequeno chegou a ficar internado por quase 

dois anos seguidos no Martagão Gesteira, 

sempre acompanhado pelos pais.

A saída do hospital e o retorno para casa 

somente foi possível por meio do Programa 

de Assistência Ventilatória Domiciliar (PAVD) 

do Martagão, inciativa em parceria com a 

Secretaria de Saúde do Estado, que presta 

assistência regular a pacientes com doenças 

crônicas, em domicílio. Até o ano de 2021, 

havia 36 famílias que dependiam do PAVD 

para cuidar de seus filhos. 

Hoje, o filho de Marli tem três anos e já está em casa há sete meses. A 

família, que antes residia em Alagoinhas, conseguiu ficar em Salvador e 

participar do PAVD por meio do Programa Adote um Lar, quando doadores 

do hospital bancam, por meio das doações, o aluguel da residência onde 

eles moram.

No PAVD, há todo um trabalho de responsabilidade social. O Martagão for-

nece os materiais de uso, como insumos, berços, camas e equipamentos. 

Em alguns casos de pacientes do interior, o hospital consegue viabilizar 

o aluguel de um imóvel para a família do paciente, para que estabeleça 

residência em Salvador.
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Ministros da Saúde 
e da Cidadania 
visitam o Martagão 

Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da 

Cidadania, João Roma, visitaram, em novem-

bro, o Martagão. Na ocasião, Queiroga assinou 

uma portaria que autoriza um aumento do 

recurso do programa “100% SUS” destinado 

ao Hospital. Com o acréscimo, a Instituição 

filantrópica passa a receber, por mês, mais R$ 

100 mil, o que ajudará a reduzir seu déficit 

mensal de cerca de R$ 500 mil.

O aumento é uma correção do recurso do 

“100% SUS” que há anos não era atualiza-

do. A iniciativa do Ministério da Saúde é um 

reconhecimento do trabalho do Hospital que 

há 56 anos é referência em pediatria. 

O ministro João Roma contou que pediu a 

Queiroga para inserir a visita ao Martagão 

durante a passagem pela Bahia por causa do 

relevante trabalho que é feito pela Instituição.

Prefeito Bruno Reis se 
comprometeu a assinar 
convênio para início do 
Programa de 
Transplante Hepático

Durante a visita dos ministros, o prefeito Bruno 

Reis atendeu a um pedido feito pelo Presidente 

da Liga Álvaro Bahia. Ele se comprometeu a 

assinar um convênio com o Martagão para 

viabilizar recurso do Fundo Municipal de Saúde 

para ser utilizado no início do Programa de 

Transplante Hepático da Instituição.

O montante, de R$ 1,5 milhão, é oriundo de 

duas emendas parlamentares destinadas ao 

Hospital pelo atual ministro da Cidadania, João 

Roma, quando exercia o mandato de Deputado 

Federal. O Martagão será o único hospital do 

estado a fazer esse tipo de transplante pelo 

SUS, em crianças.
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 1 Grupo de Humanização 

do Martagão 

Em 2021, o Grupo do Martagão realizou 

cerca de 400 ações, com o objetivo de re-

afi rmar o compromisso institucional com a 

atenção humanizada, com o fortalecimento 

da cultura de humanização e a valorização 

e cuidado aos colaboradores, pacientes e 

seus cuidadores.

Com foco no cuidado aos trabalhadores 

de saúde, foi dado seguimento às ações 

de atenção à saúde mental. Deste modo, 

o GTH aderiu às campanhas nacionais do 

“Janeiro Branco” e “Setembro Amarelo”, 

meses em atenção à saúde mental e pela 

valorização da vida, respectivamente. 

Outras campanhas nacionais e datas 

comemorativas também receberam 

atenção e engajamento institucional como 

o Carnaval, Dia da Mulher, Dia das Mães, 

São João, Dia dos Pais, Agosto Dourado, 

Outubro Rosa, Novembro Azul e Novembro 

Negro. Momentos como esses tornaram o 

trabalho mais prazeroso, trazendo leveza 

ao ambiente hospitalar, além de promover 

refl exão sobre o autocuidado e saúde do 

trabalhador.

As ações voltadas para os pacientes e 

cuidadores foram realizadas respeitando-se 

os protocolos de biossegurança, diante do 

contexto de pandemia, porém sem deixar 

perder a leveza da infância, no hospital 

pediátrico. 

No mês das crianças, recebemos a visita 

Novo site é lançado e, por 
meio dele, pacientes e 
profi ssionais recebem 
cartões com mensagens 
de carinho e solidariedade

Mensagens de carinho, estímulo e solidarie-

dade. Assim os baianos reagiram à proposta 

do novo site do Martagão para envio de 

cartões digitais para profi ssionais e pacien-

tes do Hospital. No fi nal de abril, os cartões 

foram impressos e, com o apoio da Comissão 

de Humanização, foram entregues, seguindo 

todos os protocolos de segurança do combate 

à pandemia.

Batizada de “O Amor tá on”, a campanha fez 

parte do lançamento do novo site da Insti-

tuição. No site, o usuário pôde montar um 

cartão digital com uma mensagem positiva. 

“Ei, pequenininho, você é muito maior do que 

imagina”, ressaltou um dos cartões entregues 

aos pacientes. “Estou torcendo por você”, 

acrescentou outro.

Totalmente repaginado, o novo site do 

Martagão oferece a possibilidade de conhecer 

ainda mais a instituição que, há 56 anos, é 

referência em pediatria. É possível, também, 

verifi car as diversas formas de ajudar o hospital 

que, por ano, atende a mais de 80 mil crianças 

e que, desde o início da pandemia, passou a 

atender pacientes com Covid também.
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Mantenedora do Martagão 
assume gestão do 
Hospital de Campanha
de Itapuã, em Salvador

A Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infan-

til, entidade mantenedora do Martagão Gestei-

ra, se tornou, a partir de março, responsável 

pela gestão do Hospital de Campanha de 

Itapuã, instalado pela Prefeitura de Salvador. 

Organização social quase centenária, a Liga 

Álvaro Bahia tem um histórico de atuação 

firme no combate à mortalidade infantil. O 

Presidente da entidade, Carlos Emanuel Melo, 

explicou que foi preciso se adaptar para o 

novo desafio.

Ele informou que a Liga sempre se compro-

meteu, na sua história, a cumprir seu papel 

social voltado para a atenção materno-infantil. 

Desta vez, diante da crise sanitária vivenciada, 

decidiu-se responder ao apelo da convocação 

No mês das crianças, recebemos a visita de 

personagens como o Homem-Aranha, entrega 

de presentes e muitas brincadeiras para os 

pacientes. No Natal, a visita do Papai Noel 

trouxe a magia da festividade para as crianças, 

promovendo acolhimento humanizado.

Como reflexo do trabalho realizado ao longo 

do ano, a Comissão de Humanização recebeu 

o prêmio institucional de reconhecimento 

como melhor comissão hospitalar, destacan-

do-se pela proatividade, criatividade e foco 

na qualidade da assistência.

para atender à necessidade do município de 

Salvador por novos leitos de Covid. Nessa 

situação emergencial, de exceção, a entidade 

abriu mão da prerrogativa mãe-filho para 

atender a uma demanda de adultos.
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 1 Martagão e HEC são 

escolhidos para participar 
de projeto do Ministério 
da Saúde

O Martagão e o HEC estão entre os 204 hos-

pitais de todo o país escolhidos para parti-

cipar do projeto “Saúde em nossas mãos”, 

do Ministério da Saúde. O objetivo principal é 

reduzir em pelo menos 30% as infecções hos-

pitalares relacionadas à assistência em saúde 

nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) de 

hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS), 

além de reduzir gastos e fortalecer a segurança 

do paciente nas unidades.

Nos próximos dois anos, segundo informações 

do Ministério, os hospitais selecionados “vão 

aprender a se organizar em rede, trabalhar 

de forma integrada, ouvir, inovar e trocar 

experiências com seus pares”. As unidades 

receberão suporte técnico, educativo e me-

todológico para aprimorar suas práticas de 

segurança pelos hospitais do Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Institucional do 

SUS (Proadi-SUS).

Pacientes recebem visita 
surpresa do cantor Saulo

Vestido de Papai Noel, o cantor Saulo fez uma 

surpresa para pacientes do Martagão. O artis-

ta baiano, parceiro da instituição filantrópica 

há anos, distribuiu presentes para crianças e 

adolescentes da oncologia e do ambulatório. 

Fez, ainda, uma pequena apresentação musical, 

seguindo as normas de prevenção e combate 

ao novo Coronavírus.

Todos os anos, nas semanas próximas ao Natal, 

o Martagão costuma receber a visita de diver-

sos parceiros da instituição, que realizam ações 

voltadas para os pacientes, como a entrega de 

presentes, atividades lúdicas, entre outras. O 

cantor se juntou a essa rede de solidariedade 

que ajuda o Hospital nas mais diversas formas.

Durante a visita houve a reinauguração sim-

bólica do “Cantinho do Saulo”: o ambulatório 

do setor de oncologia pediátrica, que foi refor-

mado e recebeu esse nome em homenagem 

ao artista. Saulo é considerado o embaixador 

da oncologia do Hospital.



Em 2021, a Liga Álvaro Bahia se manteve 
como principal referência nos serviços de 
alta complexidade. 

Eles foram mantidos em funcionamento, mesmo com as 
dificuldades impostas pela pandemia do novo Coronavírus.

A entidade filantrópica é líder em percentual de atendimentos 
SUS na Bahia em diversas especialidades. 

Oncologia

2.141
procedimentos

54%
Cirurgia 
cardíaca

125 cirurgias

42%

Cirurgia 
oncológica

122 cirurgias

67%

Neurocirurgia

507 
cirurgias

58%
UTI Pediátrica

11.334 diárias

40%
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CAPTAÇÃO
DE RECURSOS
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Captação de Recursos do 
Hospital expande atividades

O setor de Captação de Recursos do Martagão 

Gesteira expandiu suas atividades em 2021. 

Apesar das restrições ainda impostas pela 

pandemia, alguns projetos importantes 

emergiram e se consolidaram no ano, como a 

campanha de destinação do Imposto de Renda, 

na qual foram obtidos mais de R$ 1 milhão 

em doações de empresas e pessoas físicas.

Outro fator de destaque foi o apoio maciço dos 

parlamentares baianos ao Hospital que teve, 

pela primeira vez, a indicação de uma emenda 

de bancada, além das emendas individuais, 

que ajudarão o Martagão a manter o seu 

atendimento de qualidade para crianças de 

todo o estado.

Ao mesmo tempo, a Captação de Recursos 

retomou gradativamente alguns projetos 

que haviam sido paralisados por causa do 

combate à Covid-19. A Loja Social e o Bazar, 

importantes fontes de receita, voltaram a 

funcionar parcialmente. Os já tradicionais 

eventos, como a Corrida Colorida e o Jantar do 

Bem, por exemplo, permaneceram cancelados 

temporariamente.

Mas nada supera o apoio que a sociedade 

baiana tem dado ao Hospital. Por meio da 

Captação de Recursos, esse suporte de amor 

e carinho chega na forma de alimentos, 

doações fi nanceiras, itens de higiene, apoio 

e multiplicação das campanhas, entre muitas 

outras iniciativas.

Para conseguir gerir toda a complexidade de 

ações, projetos e eventos, o setor de Captação 

de Recursos trabalha com um diversifi cado 

portfólio, que tem como objetivo a mobilização 

de fundos junto a pessoas físicas, jurídicas, 

parlamentares e o poder público, entre outras 

instâncias. A extensão da Captação de Recursos 

vai desde a Central de Relacionamento, que 

arrecada doações em um trabalho incansável 

com a população; passa pela Loja Martagão, 

que vende produtos e souvenirs que têm 

a marca do hospital, até à prospecção de 

recursos diversos para viabilizar os projetos 

da instituição bem como as parcerias com 

empresas diversas e também com a indústria. 

Em 2021, foram captados R$ 14.775.463, 

resultado de um esforço coletivo e um abraço 

à causa que o Martagão defende desde a sua 

fundação.



CAMPANHAS
DE DOAÇÃO
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Campanhas de doação 
ajudam a mudar vidas de 
milhares de crianças 
atendidas pelo Hospital

O significado de cada doação é muito maior 

que o ato em si. Representa, na verdade, uma 

mudança significativa na vida de milhares de 

crianças que são atendidas anualmente no 

Martagão. Por essa razão e frente a um déficit 

mensal que tem se acumulado nos últimos 

anos, o Hospital realiza diversas campanhas 

de doação para garantir a manutenção dos 

serviços de saúde de qualidade oferecidos em 

mais de 28 especialidades médicas.

No mês das mães, uma campanha foi lança-

da para arrecadar recursos para o Hospital. 

A previsão era que o montante arrecadado 

fosse utilizado para manter os atendimentos 

de alta complexidade da Instituição. Ela foi 

batizada de “Ajude o Martagão. Quem pede 

é uma mãe”. 

Irene Conceição é mãe de Igor. Durante quase 

três anos de internação do filho, ela ficou ao 

seu lado. Ana Gomes é mãe de Vitório Miguel. 

Ela também permaneceu ao lado dele, no 

hospital, por um ano. Elas são dois exemplos 

das milhares de mães que sempre acom-

panham seus filhos em tratamentos de alta 

complexidade no Martagão e internamentos 

de longa duração. Elas fizeram coro ao pedido 

do Hospital.

Já no final do ano, uma segunda campanha 

reforçou ainda mais o pedido do Martagão  

para os baianos. Com o mote “Sua doação é 

o melhor presente”, a campanha teve como 

padrinho o influenciador digital Ivan Mesquita, 

o Cêro.

Para ajudar a instituição filantrópica que 

atende, por ano, a mais de 80 mil crianças de 

todo o estado, as doações podem ser feitas 

pelos canais de doação: (71) 3032-3773 e o 

site da instituição: www.martagaogesteira.

org.br/doe-agora. Dos pacientes do hospital, 

cerca de 50% são oriundos de famílias cuja 

renda é igual ou inferior a um salário mínimo. 

Há, ainda, o Pix do Hospital: por meio da 

chave doeagora@martagaogesteira.org.br.
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IMPOSTO
DE RENDA

Cultura de destinação do IR 
para ajudar o Martagão começa 
a ser fomentada na Bahia

Em 2021, mais de R$ 1 milhão foi destinado 

ao Martagão Gesteira por meio da doação 

de Imposto de Renda (IR), por cidadãos e 

por empresas.

Tudo isso ocorreu graças à campanha “Destine 

Amor”, desenvolvida pelo Hospital, que teve 

apoio de importantes órgãos, associações e 

empresários que têm somado esforços para 

ajudar o Martagão a fomentar uma cultura local 

de destinação de parte do IR para projetos 

voltados para a infância na Bahia.

Dentre os parceiros deste movimento estão o 

Conselho Regional de Contabilidade da Bahia 

(CRC-BA), o Sindicato das Empresas de Serviços 

Contábeis (Sescap) e o grupo de empresários 

Business Bahia.

A ação, em conjunto com tantos parceiros, 

contribui para multiplicar o apoio e fomen-

tar essa cultura de doação do IR, de pessoas 

físicas e jurídicas, no estado. A destinação do 

imposto é feita por meio do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Salvador (FMDCA). 

É, atualmente, uma das principais estraté-

gias de captação de recursos do Martagão 

para colaborar na estruturação de unidades 

importantes e a cobrir o défi cit operacional 

do Hospital, que chega, em alguns meses, a 

R$ 500 mil.

Nos últimos três anos, essas doações foram 

destinadas para importantes projetos do Hos-

pital, como a reforma e custeio do Lactário 

(“Primeira Alimentação”) e a renovação de 

enxovais (“Coberto de amor”). O objetivo atual 

é viabilizar o projeto “Quarto Mágico”, que 

visa reformar e adequar os leitos de uma das 

enfermarias pediátricas do Martagão e realizar 

atividades socioeducativas para os pacientes.

Muitas vezes pessoas e empresas querem aju-

dar instituições fi lantrópicas, mas não sabem 

como. Existem diversas possibilidades que 

vão além da doação fi nanceira. Uma das mais 

importantes e fáceis é através da destinação 

de parte do imposto de renda.



LOJA
MARTAGÃO
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Em expansão para o e-commerce, 
Loja Martagão recebe consultoria 
especializada

Importante fonte de recursos, a Loja Martagão 

atravessa um processo de amadurecimento. 

Após alguns anos de atuação, vem fortalecendo 

sua expansão com as vendas virtuais, partici-

pação em eventos e feiras, além de lojas tem-

porárias em shoppings da cidade, parceiros do 

projeto. Toda renda obtida com a venda dos 

produtos exclusivos da Loja é revertida para 

o Hospital. Ela cumpre, ainda, o papel impor-

tante de levar a marca do Martagão para os 

diversos setores da sociedade, multiplicando, 

assim, o apoio à causa da saúde da criança.

Em expansão para o e-commerce, a Loja 

Martagão firmou parceria com a Empresa Jr. 

de Administração da Ufba, 1ª Empresa Jr. do 

Nordeste e a TOP 15 das empresas juniores 

federadas do Brasil em 2020. Desde setembro, 

tem recebido consultoria especializada para 

melhorar as estratégias de vendas e alcançar 

seus objetivos de crescimento no mercado. 

A parceria vai permitir que seja realizado um 

estudo aprofundado de mercado, entendendo 

os hábitos de consumo dos clientes e validando 

seu modelo de negócio. Além disso, vai dire-

cionar as melhores estratégias de inserção e 

consolidação no mercado.
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MÊS DAS
CRIANÇAS

Mês das Crianças leva alegria às 
unidades de Liga Álvaro Bahia 

Um mês inteiro de ações voltadas para os 

pacientes das unidades da Liga Álvaro Bahia, 

com o objetivo de ressaltar a importância do 

apoio à causa da saúde da criança. Este foi 

o Mês das Crianças da entidade, evento do 

calendário anual da instituição que alcançou 

diversos pacientes assistidos.

Todas as ações – lives, distribuição de brin-

quedos doados por parceiros, contação de 

histórias e exibição de filmes – seguiram as 

medidas de combate ao contágio e transmissão 

do novo Coronavírus.

No Martagão, por exemplo, as crianças rece-

beram a visita do maestro Luciano Calazans, 

que fez apresentação musical, no ambulatório. 

Pacientes da oncologia assistiram à exibição 

de filme no auditório. A ação fez parte do Dia 

do Voluntariado da Telefônica Vivo, que, em 

parceria com o Hospital, também doou TV’s e 

tablets para uso nos leitos contribuindo, assim, 

com a humanização do tratamento.

O “Poemando Kids: edição especial Mês das 

Crianças”, realizado pelo Instituto de Ensino da 

Saúde e Gestão (IESG), contou com a partici-

pação dos cantores Rafael Feijó e Yan Amaro, 

do poeta José Guilherme e das cantoras Vivian 

Geovanna e Tamara Lopes.

Na programação, houve, ainda, distribuição 

de presentes com o ator Gabriel Tavares e 

voluntários do Hospital que, na semana do 

Dia da Criança, se fantasiaram e distribuíram 

presentes para os pacientes internados, entre 

outras atividades.

No HEC, o Grupo de Humanização contou 

com a alegria do animador Luciano Mello e 

de voluntários e colaboradores que, juntos, 

realizaram mais um tradicional cortejo do Mês 

das Crianças, com distribuição de brinquedos, 

carinho e muita alegria. 



MCDIA FELIZ

Com cerca de 12 mil tíquetes 
vendidos, Martagão arrecada mais 
de R$ 235 mil com McDia Feliz

A sexta participação do Martagão Gesteira 

no McDia Feliz, ação nacional do Instituto Ro-

nald McDonald’s, resultou em mais de 12 mil 

tíquetes vendidos antecipadamente, além dos 

Big Mac’s que foram vendidos diretamente no 

balcão em cada uma das unidades de Salvador, 

Região Metropolitana e Feira de Santana, no 

Dia D da campanha.

Toda a renda obtida com a venda dos Big Mac’s 

foi revertida, na Bahia, para o hospital. O re-

curso - a ação arrecadou R$ 235.937 - ajudará 

a manter, por alguns meses, o seu Programa 

de Transplante de Medula Óssea (TMO).

A edição contou com o apoio habitual de toda 

a rede de voluntários do Martagão, fundamen-

tais para multiplicar a campanha e vender os 

vouchers antecipados, assim como também 

de diversas empresas, entidades e organi-

zações, que compraram cotas de tíquetes. 

Elas abraçaram a causa da saúde da criança 

e não deixaram de apoiar o Hospital neste 

momento tão importante.

A Assembleia de Carinho, ação promovida 

pela presidência da Assembleia Legislativa 

da Bahia (AL-BA), comprou 600 tíquetes. O 

ACP Group, das empresas Avansys Tecnologia 

e Ciberian TI, adquiriu 500 unidades. Já a 

empresa MFX, 540 tíquetes, além de outras 

empresas que reforçaram o apoio à saúde da 

criança na Bahia, colaborando com o sucesso 

de mais um McDia Feliz.
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PARCERIAS

Fundação Telefônica Vivo
Parceira antiga do Hospital, a Fundação Telefônica 

Vivo doou mais de R$ 35 mil em televisores, apa-

relhos de ar condicionado e tablets. A Instituição 

filantrópica ainda foi escolhida para participar 

do Dia do Voluntariado Fundação Telefônica. Os 

equipamentos foram alocados em diversos setores 

do Hospital como a UTI Neonatal e a Unidade de 

Tratamento Central. Com relação aos televisores, 

foram direcionados para a pediatria B e UTI’s 

pediátricas A e B. Já os tablets foram destinados 

para o uso de pacientes do PAVD.

CMB
O Martagão recebeu mais de R$ 100 mil em equi-

pamentos de proteção individual (EPI’s), fruto de 

uma doação do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) em parceria com a 

Confederação das Santas Casas de Misericórdia, 

Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB). Dentre 

o material doado estavam máscaras, aventais, luvas 

e toucas. Os itens ajudaram a combater o contágio 

e a transmissão do novo coronavírus.

ISM
A Indústria de Bebidas São Miguel (ISM) lançou 

uma nova ação em apoio às crianças do Martagão. 

Trata-se de uma parceria da marca de suco Yulo, 

que traz o selo da campanha “Abrace o Martagão” 

nas embalagens PET e Tetra Pak. Com isso, parte 

do valor arrecadado com a venda do produto será 

doada para o Hospital. Em junho, a ISM já havia 

contribuído com a entrega de sete mil máscaras, 

ajudando nos custos com EPI’s. 
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Instituto Votorantim
O Instituto Votorantim fez uma relevante doação 

de equipamentos de proteção individual (EPI’s). 

Foram mais de R$ 120 mil em itens como másca-

ras, luvas, aventais, toucas e álcool em gel. Diante 

dos desafi os impostos pela pandemia, a doação 

ajudou o Hospital a combater a disseminação do 

novo coronavírus.   

Doações mensais de itens de consumo
O Hospital conta, também, com parcerias funda-

mentais que mensalmente ajudam o Martagão: CMB, 

Tio Neco, Açúcar Bella, Tac Alimentos, OL Papéis, 

Natual Gurt, Mesa Brasil e Três Corações. As doações 

que essas empresas fazem permitem reduzir custos 

operacionais da Instituição fi lantrópica.

Eventos Solidários
No lugar de presentes, doações. Este é o principal 

mote do “Evento Solidário”, projeto que nasceu es-

pontaneamente na sociedade através da iniciativa 

de pessoas que, ao comemorar datas importantes 

de suas vidas (aniversários, celebrações, etc.), op-

tam por mobilizar a solidariedade de seus amigos 

e convidados em prol do Hospital da Criança. Em 

2021, diversos aniversários solidários renderam 

mais de R$ 14 mil em doações. Para maiores in-

formações sobre o projeto Evento Solidário, acesse 

martagaogesteira.org.br.

Drogaria SP
A Drogaria São Paulo realizou uma doação de 

roupas, alimentos, fraldas e materiais de higiene 

pessoal. Somente de alimentos, foi quase uma 

tonelada. O material doado foi fruto de uma coleta 

realizada pela rede, com o uso de caixas coletoras 

para que a população pudesse doar cobertores, 

roupas e calçados em bom estado de conservação.
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ADOTE UM LEITO 
E TROCO SOLIDÁRIO

Adote um Leito e Troco Solidário 

As campanhas Adote um Leito e Troco 

Solidário são duas das muitas formas que as 

empresas baianas têm de ajudar o Martagão. 

Já consolidados, estes programas ajudam o 

Hospital a enfrentar o défi cit mensal através do 

custeio de despesas importantes, garantindo 

atendimento de qualidade para milhares de 

crianças. 

Em 2021, novos parceiros aderiram ao Adote 

um Leito. Com uma contribuição mensal de mil 

reais por leito adotado, as empresas Teledata, 

PJMED Participações e Gestão de Saúde, 

Petrobahia, ACP Group e a Retec Tecnologia 

em Resíduos passaram a fazer parte do time 

de apoiadores da iniciativa.

Outro projeto importante para o custeio do 

Hospital é o Troco Solidário, uma parceria de 

mais de 3 anos com a rede de supermercados 

Atakadão Atakarejo, na qual o cliente pode, no 

momento do pagamento das compras, doar 

o seu troco. Em 2021, o Martagão recebeu 

um cheque simbólico no valor de R$ 300 mil, 

referente às doações do programa.

As empresas ou pessoas interessadas 

em adotar um leito ou fechar parcerias 

com o Hospita l  podem fazer contato 

pelo telefone (71) 3032-3808 ou e-mail 

comercial@labcmi.org.br.
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O Projeto Quarto Mágico é mais uma etapa 

importante da estruturação da enfermaria 

do 4° andar do Hospital Martagão Gesteira, 

que prevê a adequação de 2 quartos e 10 

leitos, ao todo, com ambientação lúdica para 

crianças e adolescentes pacientes do hospital 

com idades entre 3 e 14 anos. Através de 

uma readaptação do ambiente, será possível 

ofertar um espaço de acolhimento, onde os 

pacientes encontrarão leitos não apenas para 

intervenções assistenciais, mas também para 

melhoria do aspecto psicológico, criativo e 

de desenvolvimento cognitivo e emocional. 

A proposta ainda prevê a contratação de 

profi ssional psicopedagogo, que acompanhará 

as crianças benefi ciadas no local por meio da 

realização de atividades lúdicas e educativas.

VALOR TOTAL: 
R$ 1.087.874,00

FONTE DE FINANCIAMENTO: 
Fundo Municipal do Direito da Criança e 

do Adolescente – Salvador (FMDCA)

QUARTO MÁGICO

DOAÇÕES DE IR 
DE PESSOAS FÍSICAS

FINANCIADORES: 
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PARLAMENTARES 
PARCEIROS

Angelo Coronel R$ 100 mil

Claudio Cajado R$ 100 mil

José Rocha R$ 100 mil

Valmir Assunção R$ 100 mil

Paulo Magalhães R$ 800 mil

Bacelar R$ 500 mil

Cacá Leão R$ 500 mil

Jaques Wagner R$ 500 mil
João Roma R$ 500 mil
Jorge Solla R$ 400 mil

Zé Neto R$ 400 mil

Arthur Maia R$ 300 mil

Lídice da Mata R$ 300 mil

Paulo Azi R$ 300 mil

Daniel Almeida R$ 200 mil

Joseildo Ramos R$ 200 mil

Leur Lomanto Jr. R$ 200 mil



AMIGOS DO 
CORAÇÃO
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Adote um Leito

1° Registro de Imóveis

Abbehusen, Paz e Franco Advocacia e 

Consultoria

ALBA / Assembleia do Carinho

Antônio Marcos Dória (PF)

Avansys (ACP Group)

Ciberian (ACP Group)

Irmãos Queiroz

Labchecap

Mariana Tejo (PF)

Passaredo

Petrobahia

PJMED

Retec Resíduos

Texas Affinty

TLD Teledata

Toledo & Toledo

Trevo Empreendimentos

Comunicação

Aponto Comunicação Visual

Bahia Noticias

Band News FM

Correio da Bahia

Elemidia

G1 Bahia

Ginno Larry

Girlan Outdoor

Gráfica Ativa

Grafica Tiposet

Grupo A Tarde

Grupo Metrópole

iBahia

Jornal Feira Hoje

Jovem Pan

Nova Solução Digital

Piatã FM

Radio Sociedade

Record

Rede Bahia

Rede Bandeirantes

Remidia

Revista Lets Go

Revista Meu Bebê

TV Alba

TV Aratu

TV Câmara

TV ITAPOAN

TVE

Vila Fotografia

Diversos

3 corações

Abraspet

Açúcar Bella

Alpha Fitness

Ame Digital

Anglo Brasileiro
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Assaí Atacadista

Associação Além de Mim

Belov Engenharia LTDA

Biscoitos Itália

BNDES 

Boulervard Shopping 

Bufalíssima

Caixa Econômica Federal

Casa de Tereza

Cencosud

Central do Dìzimo: Pró-vida

Click Piscinas

CLN 

CMB 

CMDCA Salvador

Colégio Anglo Brasileiro

Colégio Antônio Vieira

Comando Conjunto da Bahia 

(Exército, Marinha e Aeronáutica)

Coopcobre

Cresauto

Dengo laticínios

Deten Química

DJ Vinny

Dominó´s

Drogaria São Paulo

Edy Rios

Empresa Jr. EAUFBA

Engenho Novo

Esporte Clube Vitória

Estação Nova Lapa

Estoque Tudo Self Storage

Eu Apoio

Eurofarma

Exército Brasileiro

Expresso BR Transportes

Extrafarma

Faculdade Bahiana

Fecomercio

FESFBA

FIEB

FMDCA Salvador

Fundação Banco do Brasil

Fundação Telefônica VIVO

Gabriel Tavares

GACC-BA

Gbarbosa 

Governo do Estado da Bahia

Grupo Aliança

Grupo CCR

Grupo Mafra

Grupo Viveo

Guardex Self Storage e Guarda Móveis 

HM Contabilidade

Hospital Albert Einstein

Hospital Sírio-Libanês

Iessi Music Entertainment

IMEX Medical Group 

Industrias de Bebidas San Miguel - ISM

Instituto Votorantim

Ivete Sangalo

J.A Poço Artesiano
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JL Master iogurtes

Jmacedo

Kimberly Klarck

Laboratório Brasterápica

Licia Fábio Produções

Luzom

Maestro Azul / Luciano Calazans

Marchadores pela Vida

Marta Goes Produções

Mauricea 

Melo & Novaes

Mesa Brasil SESC

Ministério da Saúde

Ministério Público da Bahia

MJF Serviços

Mundomobi

Nacci

Nane Magalhães Produções

Natural Gurt

Nova Lapa

OL Industria de papeis

Óticas IL3

Panamericano 

Penta Eventos

Phillips

Picolé Bonocô

PicPay

Pitti Canela Produções

Plan Internacional 

Polícia Militar da Bahia

Polpa Sempre Viva

Prefeitura de Salvador

Prêmio Núcleo Destaque

Produtora Maestro Azul

Quântica Arquitetura

Rappi

Receita Federal

RedeMix

Ri Happy

Robozão

Rotary Club da Bahia

Rotary Club Salvador-Barra

Rotary Club Salvador-Itapagipe

Rua 15 (Saulo Fernandes) 

Salvador Shopping

Santa Casa da Bahia

SEFAZ-BA

Seminário Central da Bahia

SEMPRE Salvador

SESAB 

Shopping Paralela

Sindicombustíveis

Sitawi

Sitio Chuín

SMS

Sora Alimentos

Sorveteria Bonocô

Soul Dila

SPMJ

TAC Alimentos

Tierry

Tio Neco / Alimentos Dular

Tio Paulinho / Bloco Happy

Track & Field
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TRT-BA 

UNICEF

UNIFTC

UNIME

UNINASSAU

UNIRB

Vila Galé

Vita Polpa

Voluntárias Sociais da Bahia

Yakult

Zim Color

Imposto de Renda

ADEP-BA

AMAB

APEB

APMS

Banco do Brasil

Bayer

COFIC

CRA-BA

CRC-BA

FERBASA

Grupo Business Bahia

IAF-BA

IEL-BA

McKinsey & Company

Monsanto

SESCAP-BA

Sindmed-BA

TRE-BA

UBER

White Martins

McDia Feliz

099 off road park

ACP Group - Avansys & Ciberian 

ACT Investimentos

ALBA / Assembleia do Carinho

Amvox

Azus Filmes

Bahia Flat

BP Investimentos

Central do Outdoor

Eduardo Moody

Estação Nova Lapa

Festcom

Grupo LM

Hydrosistem

Instituto Ronald McDonald - IRM

Irmãos Pelegrine 

Japa Films

João de Barro Filmes

Laboratório DNA

Lore Improta

McDonalds

MFX

Pinto & Bordo 

Promédica

Retec Resíduos

Shopping Bela Vista

Shopping da Bahia

Solutis

Tivoli Ecoresort

Troco Solidário

Atakadão Atakarejo



A divulgação para a imprensa da vacinação de profissionais do Martagão evidenciou que o Hos-

pital estava na linha de frente da batalha contra o coronavírus. As inserções na mídia sobre o HEC 

ter realizado um parto de bebê gerado fora do útero pelo HEC ressaltaram a competência da 

unidade. As notícias sobre a Liga Álvaro Bahia ter assumido o Hospital de Campanha de Itapuã 

mostraram que a entidade tem um papel social importante, que vem sendo cumprido nesses 

quase 100 anos. Todos esses exemplos, veiculados em TV’s, rádios, sites e jornais impressos e 

eletrônicos, demonstram os resultados positivos com a divulgação feita pela Assessoria de Impren-

sa. Em 2021, a Liga Álvaro Bahia e as suas unidades tiveram, no total, 1.456 inserções na mídia. 

LABCMI NA MÍDIA

G1 BAHIA ALERTA
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PORTAL DA SAÚDE

BAHIA NOTÍCIASCORREIO 24H

POLÍTICA IN ROSA
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LABCMI NAS 
REDES SOCIAIS

HMG HEC SOKIDS IESGCRE-TEA

INSTAGRAM E FACEBOOK

1.930.586

438.170

36.320

16.274

Interações 

1.283

408

326

179

Postagens

Total: 2.110.138Total: 2.617

Total: 187.626

10.817

5.432

930

631

Novos Inscritos

150.010

32.478

3.927

1.679

670

670

254 17.024

Seguidores 

Total: 25.206
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LABCMI NAS 
REDES SOCIAIS

HMG HEC SOKIDS IESGCRE-TEA

INSTAGRAM E FACEBOOK

1.930.586

438.170

36.320

16.274

Interações 

1.283

408

326

179

Postagens

Total: 2.110.138Total: 2.617

Total: 187.626

10.817

5.432

930

631

Novos Inscritos

150.010

32.478

3.927

1.679

670

670

254 17.024

Seguidores 

Total: 25.206
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Relatório do auditor independente 
sobre as demonstrações contábeis

Aos
Administradores da
Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil
Salvador - BA

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade 
Infantil (“LABCMI” ou ”Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Entidade em 31 de dezembro de 2021, 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 

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 contábeis”. Somos independentes em relação à 
Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, 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. 

Outros assuntos – Auditoria dos valores correspondentes

As demonstrações contábeis da Entidade para o para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020 foram examinadas por outro auditor independente que emitiu 
relatório em 09 de abril de 2021 com uma opinião com ressalvas relacionadas a 
i) diferença não conciliada nos saldos de prestadores de serviços carteira médica 
do Hospital Martagão Gesteira; e ii) ausência de revisão da vida útil e de teste de 
recuperabilidade (impairment) do ativo imobilizado.
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Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações 
contábeis

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

Na elaboração das demonstrações contábeis, a diretoria é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a diretoria 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 obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis.

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

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Relatório do auditor independente 
sobre as demonstrações contábeis
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• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, 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 contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos 
controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos 
trabalhos.

Salvador, 31 de maio de 2022

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Daniel de Araujo Peixoto
Contador CRC-1BA025348/O-9

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Relatório do auditor independente 
sobre as demonstrações contábeis
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BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(VALORES EM MILHARES DE REAIS)

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

Não circulante
Aplicações financeiras
Depósitos e bloqueios judiciais
Imobilizado
Intangível

Total do ativo

61.785
13.144
1.697
7.004

128
83.758

3
4
5
6

3
7
8
9

11.460
459

36.682
1.621

50.222

133.980 117.443

9.800
719

34.051
1.449

46.019

43.101
19.729

1.638
6.900

56
71.424

31/12/2021
Nota

explicativa 31/12/2020

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

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias
Provisão para contingências
Provisões gerais

Patrimônio líquido
Patrimônio social
Superávit do exercício

Total do passivo e do patrimônio líquido

1.400
2.485
9.897

20.058
1.305

10.712
368

15.062
2.375

63.662

10
11
12
13
14
15
16
17
18

10
14
19
20

21

13.087
1.829

11.626
8.368

34.910

28.751
6.657

34.910

133.980 117.443

11.178
1.800
8.831

-
21.809

24.495
4.256

28.751

878
2.426
11.598

22.859
948

10.965
354

14.673
2.182

66.883

31/12/2021
Nota

explicativa 31/12/2020
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(VALORES EM MILHARES DE REAIS)

Receitas operacionais
Receitas de doações

Custo dos serviços prestados
Pessoal
Prestadores de serviços
Materiais e medicamentos
Gerais
Depreciação e amortização

Superávit bruto

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

Superávit líquido

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido

Superávit do exercício

207.514
17.336

224.850

(71.935)
(55.831)
(58.250)

(6.126)
(1.691)

(193.833)
31.017

(18.167)
(1.146)

(6.285)
(369)

702
(25.265)

5.752

2.636
(1.731)

905

6.657

-
-

6.657

175.991
12.047

188.038

(69.289)
(47.307)
(39.014)

(5.171)
(811)

(161.592)
26.446

(15.246)
(902)

(5.261)
(735)
1.130

(21.014)

5.432

1.104
(2.280)
(1.176)

4.256

-
-

4.256

22

3
7
8
9

2021
Nota

explicativa 2020

(+) Superávit do exercício

(=) Resultado abrangente total do exercício

6.657

6.657

4.256

4.256

2021
Nota

explicativa 2020

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
NO EXERCÍCIO (DRE)
Valores em Reais

2017 2018 2019                2020

80 mi

70 mi

60 mi

0

90 mi

66.739.381

70.862.222
69.395.460

75.144.931,55

                2021

85.601.486

2017 2018 2019                2020

80 mi

70 mi

0

90 mi

100 mi

66.418.587

73.997.995 75.213.289

88.117.390,41

                2021

96.581.334

2017 2018 2019                 2020

-5.817.829

2 mi

0

-5 mi

-15 mi

-10 mi

320.794

-3.135.773

-12.972.458,86

              2021

-10.979.848

2017 2018 2019                2020

15 mi

10 mi

5 mi

0

6.830.927

4.648.772

8.271.608

20 mi
15.590.632,88

                2021

13.407.977

Receitas Operacionais

Custos e Despesas Operacionais

Doações e Convênios

Resultado Operacional Hospital
Martagão Gesteira - 100% SUS



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

R. José Duarte, 114 - Tororo,
Salvador - BA, CEP: 40050-050
Telefone: (71) 3032-3786
E-mail: iesg@labcmi.org.br
Instagram: @iesg.educacao
Facebook: /iesg.educacao

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

 www.labcmi.org.br
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