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Quem somos

01

A Fundação Benjamin Guimarães –

Hospital da Baleia, referência em

saúde no Estado, é uma instituição

filantrópica com finalidade social de

oferecer tratamento de qualidade a

quem precisa.

Oferecer excelência em
Saúde na assistência, Ensino e

Pesquisa.

 Integridade, Excelência, 
Comprometimento,

Transparência e Solidariedade.

MISSÃO

VALORES
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Nossos Números
 Os números de atendimentos impressionam tanto quanto o
tamanho do complexo hospitalar, composto por 5 unidades.

 
Uma gestão responsável e aprimorada nos

permitiu alcançar este grande impacto social em 2021.

*Números de 2021



   Em 2022, o Hospital da Baleia foi premiado pela quarta vez

consecutiva como uma das 100 melhores instituições para se

doar no Brasil pelo Instituto Doar. Este prêmio foi concedido

por se tratar de uma instituição séria e respeitável, devido à

boa capacidade de planejamento e gestão, serviços

relevantes de grande impacto social, capacidade de

comunicar aos seus parceiros os resultados e benefícios

alcançados por sua ajuda e responsabilidade social.

   É  fato que a Instituição possui grandes desafios. Entre eles,

destacamos a falta de recursos para investimentos. E, por

isso, temos a enorme gratidão em ter o Mart Minas como um

amigo do Baleia, através do programa Troco Solidário. São

parceiros como vocês que nos ajudam a garantir a qualidade

de atendimento a quem mais precisa!

No presente relatório evidenciamos o tipo de alocação dos

recursos destinados pelo Mart Minas, registros fotográficos e

os retornos de visibilidade realizados.
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Ao Mart Minas,
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Produtos de lim
peza  

20.4%

39,2%

Aplicação dos recursos
Por meio das campanhas e ações promovidas pela

Mobilização de Recursos, o Hospital da Baleia arrecada
doações que são essenciais para minimizar as diferenças
entre os custos da operação/manutenção do Hospital e a

remuneração paga pelo SUS, que vem de uma tabela
deficitária há mais de 20 anos.

 
Com o apoio do Mart Minas durante o ano de 2022, foram

possíveis as seguintes aquisições:

N

utr
iç

ão
 e
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ie

té
ti

c
a

M
at

er
ia

is 
hospitalares

Medicamentos 

22.3%

18.1%

R$ 19.184,62R$ 36.988,77

R$ 17.073,39

R$ 21.009,29

Clique aqui e acesse a planilha
descritiva das aquisições

https://drive.google.com/file/d/10LTIVAOqYQg8yQ-k75J6AJUrwUj6Fp-V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10LTIVAOqYQg8yQ-k75J6AJUrwUj6Fp-V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10LTIVAOqYQg8yQ-k75J6AJUrwUj6Fp-V/view?usp=sharing
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Materiais
hospitalares e

medicamentos

O Hospital possui um custo mensal
de mais de 1 milhão de reais em
materiais e medicamentos. Desta
forma, com o apoio o Mart Minas
contribui para a continuidade dos
serviços prestados com excelência e
humanização em favor da saúde e da
qualidade de vida do cidadão em
situação de vulnerabilidade social.

Nutrição e
Dietética

Nosso principal objetivo é oferecer uma
alimentação adequada e equilibrada,
visando a manutenção e recuperação
da saúde, bem como auxiliar no
desenvolvimento de hábitos
alimentares mais saudáveis. Com esta
parceria, o Mart Minas viabilizou a
aquisição de mais de 1,7 toneladas de
alimentos para os nossos pacientes!

Justificativa

Produtos de
limpeza

hospitalar

No ano de 2022, o Mart Minas
contribuiu para a aquisição de mais
800 litros de produtos destinados à
limpeza hospitalar. Tais insumos são
de suma relevância para impulsionar
uma higienização adequada do
ambiente hospitalar, sendo esta de 
 extrema importância para garantir a
segurança, o bem-estar e o conforto
dos pacientes, bem como dos
profissionais de saúde. 
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Registros fotográficos
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Registros fotográficos
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Registros Fotográficos
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Retornos de visibilidade

Parceria informada em quadro localizado na unidade Maria Ambrosina

Logomarca inserida em quadro localizado em hall de maior circulação
do Hospital (unidade Baeta Vianna).
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Logomarca veiculada em 8.000 Agendas Solidárias do Hospital da Baleia

Logomarca inserida no calendário institucional

Retornos de visibilidade
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Logomarca no site institucional (hospitaldabaleia.org.br)

Logomarca no site Amigos do Baleia (amigosdobaleia.org.br)l

Retornos de visibilidade
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Postagem nas redes sociais

Retornos de visibilidade



PDF

Auditoria
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Para acessar  relatório de
auditoria do primeiro

semestre de 2022, acesse o
link clicando no ícone

abaixo!

https://hospitaldabaleia.org.br/wp-content/uploads/2023/01/MART-MINAS-01-01-2022-A-30-06-2022.pdf


NOSSO AGRADECIMENTO AO
MART MINAS E SEUS

CLIENTES POR FAZEREM
PARTE DO MOVIMENTO PELA

VIDA!



Iandra Pereira
Coordenadora Mobilização de Recursos
iandra.pereira@hospitaldabaleia.org.br 

(31) 3465-5454 (31)99182-0152

Clique aqui  para conferir o
relatório de Sustentabilidade

do Hospital da Baleia!

https://hospitaldabaleia.org.br/wp-content/uploads/2021/07/pdf-site-3105-compactado1.pdf.pdf

