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Moção 

 

 

“A Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos 

esta Moção de Congratulações e Aplausos 

pela passagem do 67º aniversário do 

Hospital Aristides Maltez (HAM)”. 

 

O último sábado marcou a passagem de uma data bastante especial para mim e 

para o povo baiano. Foi no dia 02 de fevereiro que o Hospital Aristides Maltez 

(HAM) completou 67 anos de existência e serviço beneficente a toda a população 

da Bahia.  

Como cidadão, deputado e Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde 

e Institutos de Pesquisas Afins na Bahia, cumprimento e parabenizo esta 

instituição tão essencial à saúde e bem-estar dos pacientes oncológicos da capital 

e do interior. Quero, portanto, demonstrar, através desta Moção de 

Congratulações e Aplausos, o meu mais profundo respeito e admiração pelo 

Hospital Aristides Maltez, assim como por toda a sua equipe.  

Aqui, aproveito também para cumprimentar todos os profissionais do Hospital 



Aristides Maltez (HAM), nas mais diversas áreas de atuação, sobretudo os da 

saúde, que, dia e noite, trabalham para que esta única unidade de atendimento 

oncológico da Bahia 100% SUS, nem por um minuto sequer, pare de funcionar, 

mesmo com todas as dificuldades.  

Braço operacional da Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC), o Hospital Aristides 

Maltez (HAM), criado em 2 de fevereiro de 1952, foi o primeiro especializado no 

tratamento do câncer no Brasil e é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, 

que atende, sem ter fechado as suas portas um único dia, a pacientes oriundos 

de praticamente todos os municípios da Bahia e mesmo de outros estados 

limítrofes. 

O Hospital Aristides Maltez (HAM) conta atualmente com 232 leitos e 180 

profissionais médicos especializados e recebe em média, por dia, mais de 3.500 

pessoas de todas as idades. A unidade de Oncopedriatria, inaugurada há pouco 

mais de 10 anos, ocupa um prédio de cinco pavimentos com mais de 5.000 m² 

de área construída e é considerada uma das melhores do Brasil. 

Pela prestação de tantos serviços de suma relevância à população carente do 

estado, o Hospital Aristides Maltez (HAM) é reconhecido como de utilidade 

pública pelo Governo Federal, pelo Estado da Bahia e pela Prefeitura de Salvador.  

Por atender exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

Hospital Aristides Maltez (HAM) recebe uma remuneração que, quase sempre, 

fica abaixo do custo do procedimento. Em consequência, esse atendimento gera 

um déficit constante, que chega a mais de R$ 1.300.000,00 por mês.  

Para cobrir essa diferença, o Hospital Aristides Maltez (HAM) conta com 

subvenções do setor público e doações de empresas, sempre insuficientes, e com 

recursos de pessoas físicas, através de campanhas de doações voluntárias. 

Mesmo com todas essas dificuldades, os números atestam o desempenho e, em 



consequência, a grande importância do Hospital Aristides Maltez (HAM) para o 

atendimento à população carente do Estado da Bahia na área de oncologia. 

Nada mais justo e oportuno que a edilidade desta Casa homenageie a passagem 

dos 67 anos de serviço do Hospital Aristides Maltez (HAM), em face da relevância 

de seu trabalho para a promoção da saúde e bem-estar de pacientes oncológicos 

carentes do nosso estado, bem como, por conseguir, através do amor ao próximo 

e ao que fazem, funcionar ininterruptamente, mesmo com tantas dificuldades. 

Dê-se ciência desta moção de Congratulações e Aplausos a todo o Conselho 

Deliberativo e Diretoria do Hospital Aristides Maltez (HAM), assim como à Liga 

Bahiana Contra o Câncer (LBCC), na pessoa do seu Presidente, Dr. César Augusto 

Rabello Borges. 

 

 

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

José de Arimateia 

Deputado Estadual – PRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


