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Expediente

A Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (AHMI) é uma 
entidade jurídica de direito privado, sem vínculo político, partidário ou fins lucrativos. 
Fundada em 2006, é formada por pessoas que têm em comum o carinho pelo hospi-
tal e a atenção aos pacientes que o utilizam. A AHMI busca ajudar na manutenção dos 
serviços de saúde prestados às crianças, adolescentes e mulheres do município de 
Porto Alegre, da região metropolitana e de outras cidades do Rio Grande do Sul.

Este relatório é uma publicação anual da AHMI – Associação dos Amigos do Hospital 
Materno Infantil Presidente Vargas de acesso livre e gratuito, que tem como objetivo di-
vulgar suas ações bem como prestar contas para os diversos doadores pessoas físicas 
e jurídicas, bem como demais parceiros dos recursos aplicados durante o ano de 2019.

Conselho de Coordenação da AHMI

Presidente do Conselho 
Deise Maria Ramos Cunha

Vice - Presidente do Conselho
Maristela Filippi de Oliveira

1ª Secretaria
Maria Isabel de Bittencourt

2ª Secretária 
Silvana Rodrigues

Tesoureira 
Fernanda Etchepare

Conselho de Comunicação 
Carolina Lippold, Ruza Amon, Vanessa 
Fernandes, Leandro Bulzing, Manoela 
Menegazzo Lisboa

Relatório Anual 2019

Edição
Woz Brand 

Conselho Editorial
Deise Maria Cunha Ramos, Silvana 
Rodrigues e Fernanda Etchepare

Redação
Deise Maria Cunha Ramos e Maria Isabel 
Bitencourt

Fotografia
Acervo AHMI
Colaborou fotógrafo Marcelo Amaral



4    |   Relatório anual 2019 - AHMI Relatório anual 2019 - AHMI    |    5

Palavra da Presidente

Palavra da Tesoureira

Conselho de Coordenação

Conselho Fiscal

Conselho Consultivo

Síntese da Mobilização de Recursos 
e Investimentos

Desempenho Anual
 Projeto Social Lance de Craque

 Participação no lançamento do Lance de 
Craque 2019

 Nota Fiscal Gaúcha

 FUNCRIANÇA

 Campanha RX

 Campanha do Ultrasom Portátil

 Campanha de Natal com Clientes de Rede de 
Farmácias

 Campanha “Natal Cadeira Solidária”

 Campanha das Cortinas Divisórias para o 
Centro Obstétrico

 Campanha para o Banco de Leite Humano 

06
08
10
10
11
12

14
14

16

17

18

22

25

26

28

31

30

34

38

40
42
45
46
51
52
54

Outras Demandas Atendidas pela AHMI

 Participação em Evento do BRDE

Comunicação com a Sociedade
Mídia

Redes Sociais

Modernização e Inovação
Estatuto, Financeiro e Comunicação

Amigos da AHMI: Plataforma de Captação                                                              
de Recursos Recorrente

História da AHMI

História do HMIPV

A Grande Parceria

Balanço Financeiro 

Empresas Parceiras 

Resumo 2018

Nossos Objetivos para 2020

Índice

38

37

34

39

32

33



6    |   Relatório anual 2019 - AHMI Relatório anual 2019 - AHMI    |    7

 Desde muito cedo descobri a sa-
tisfação pessoal de ser voluntária, pois 
acredito na capacidade de transformar-
mos nossa realidade através de atitudes 
e ações que possam dar conforto e dig-
nidade a todos que precisam de amparo, 
dignidade e amor.
 Trabalhando desde 2010 no Hos-
pital Materno Infantil Presidente Vargas 
(HMIPV), conheci a Associação dos Ami-
gos do HMIPV, cujo objetivo era reunir 
pessoas com carinho pelo hospital, para 
buscar recursos e dar apoio aos serviços 
de saúde oferecidos pelo HMIPV.
 Na eleição de 2012, para gestão 
de 2013, fui eleita primeira secretária da 
única chapa que concorreu. A partir desse 
momento, começou um trabalho de amor 
e de muita dedicação para dar sustenta-
bilidade à AHMI e, desta forma, atender 
as necessidades do nosso hospital tão 
carente de equipamentos de consumo 
e permanentes, de infraestrutura e de 
melhores condições para acolhimento e 
atendimento dos pacientes.
 A partir da Gestão de 2013, nos 
cadastramos na Nota Fiscal Gaúcha, par-
ticipamos de Editais da Vara de Execu-
ções de Penas e Medidas Alternativas, 
fomos aceitos no Conselho Municipal 
dos Direitos das Crianças e Adolescentes 
(CMDCA) e, assim, apresentamos projetos 
ao Funcriança, fomos contemplados com 
doação da Confraria dos Ex Dirigentes de 
Clubes Sociais de Porto Alegre, participa-
mos no Projeto Social Lance de Craque.
 Com todos esses movimentos foi 
possível atender a muitas demandas do 
hospital, mas foi em julho de 2018 que a 
AHMI foi descoberta pelo POA Solidária 
e apresentada às voluntárias que aderi-
ram a causa de amor e empatia da nos-
sa Associação. Foi, então, dado um salto  
quântico que promoveu o atendimento 
de muitas necessidades e demandas que 
qualificam o atendimento e dão dignida-
de aos profissionais de saúde.

 Este relatório apresenta todo 
esse processo de ascensão e recrudes-
cimento das atividades e campanhas da 
AHMI, com participação intensa da socie-
dade civil que passou a nos conhecer e 
acreditar na nossa causa.
 Através de serviços específicos 
como o CRAI, que atende crianças e ado-
lescentes vítimas de violência sexual, do 
Serviço de Medicina Fetal, do Pré-Natal 
de Alto Risco, do Serviço de Referência 
em Triagem Neonatal - Teste do Pezinho 
que atende todo o Rio Grande do Sul, Pro-
grama de Atenção Integral à Gestante 
Adolescente e demais serviços ambula-
toriais e hospitalares o HMIPV se consti-
tui num hospital de referência da capital 
gaúcha e de todo nosso estado e precisa 
do apoio de todos para continuar existin-
do e salvando vidas,
 Somos um grupo composto por 
servidores públicos municipais ativos e 
aposentados, de pessoas da sociedade 
civil, que tem na alma a marca do volun-
tariado, e trabalhamos com comprometi-
mento e dedicação, para que através da 
AHMI, esse hospital 100% SUS, mante-
nha-se vivo e dando conta da sua missão 
de atender e salvar vidas de bebês, crian-
ças, adolescentes e mulheres em situa-
ção de vulnerabilidade social. 
 Agradeço a oportunidade de hoje 
estar presidente da AHMI e contar com 
a parceria e colaboração dos (as) volun-
tários (as) que trabalham com afinco e o 
desejo de fazerem a diferença no nosso 
tempo e no nosso espaço.
 Convido a todos lerem com cari-
nho esse relatório e perceberem que nele 
tem entusiasmo, dedicação, desafios e 
muito amor ao próximo.

Deise Maria Ramos Cunha
Presidente da AHMI

Palavra da 
Presidente



8    |   Relatório anual 2019 - AHMI Relatório anual 2019 - AHMI    |    9

Anos em que deixarão lembranças.

 2018 e 2019 foram anos muito 
importantes para nossa associação.
A seriedade do trabalho realizado desde 
2006 e trabalhar em prol de um Hospital 
com atendimento 100% SUS, foi o moti-
vador da escolha desta Associação para 
eu me engajar como voluntária. 

 Iniciamos um trabalho voltado 
a modernização do sistema de gestão, 
com o objetivo de criarmos uma estru-
tura mais profissionalizada e atendendo 
aos princípios da Governança Corporati-
va. Começamos com uma ressignificação 
da marca, modernizamos nosso estatuto 
redefinimos papéis e desenvolvemos um 
plano estruturado de captação.

 Acredito que existem muitas 
oportunidades de recursos para as organi-
zações que tem uma gestão saudável, com 
planejamento e projetos consistentes. 

 O grande projeto da associação, 
que estava já cadastrado no Funcriança, 
era o de Investimentos em Equipamen-
tos Hospitalares Permanentes. Os equi-
pamentos hospitalares sabem ser caros 
mas, todos sabemos o quanto fazem 
falta para uma medicina cada vez mais 
tecnológica. Neste ano de 2019 consegui-
mos adquirir 54% dos equipamentos que 
estavam listados como prioritários, sen-
do 49% destes recursos vieram através 
de incentivo fiscal e 51% que vieram di-
retamente de pessoas físicas com a con-
centração de doadores de 37%  em 5% 
pessoas físicas. Conseguimos aumentar 
o número de doadores pessoa físicas 
enormemente, em relação a 2018, algo 
em torno de 156%! 

 Sabemos que requisitos funda-
mentais de uma organização para obter 
êxito na mobilização de recursos passam 

por ter uma ótima causa que atende uma 
necessidade e uma clara missão e isto 
sem duvida não faltava para AHMI. Po-
rém, precisávamos fazer esta causa co-
nhecida e criar empatia suficiente para 
criar o engajamento. Apostamos na mídia 
digital e através principalmente das re-
des sentimos uma participação cada vez 
maior das pessoas. 

 Além disto, não se pode dar me-
nos importância para gestão administra-
tiva financeira que zele pela viabilidade 
econômica no curto, médio e longo prazo 
sempre com transparência uma prestação 
de contas clara e concisa. Optamos por um 
parceiro na área contábil especialista em 
terceiro setor e na formação de comitês 
para os diferentes projetos, para que te-
nhamos um envolvimento próximo desde 
a mobilização de recursos e no acompa-
nhamento dos resultados de cada projeto.  

 Ver o resultado desse maravilho-
so trabalho conjunto, tangibilizado em 
melhorias concretas para aqueles que 
mais necessitam e encontram no Hos-
pital Materno Infantil Presidente Vargas 
o único acolhimento especializado e de 
qualidade é o que nos motiva a continuar 
trilhando este caminho.

 Compartilhar com vocês essas 
e muitas outras conquistas que só são 
viáveis com a contribuição da sociedade 
gaúcha, é nossa forma de agradecer e 
dar a devida transparência a essa impor-
tante causa.

 Uma boa leitura e que venham os 
próximos anos! 
 Já conto com a tua ajuda!

Fernanda Paixão Etchepare
Tesoureira

Palavra da 
Tesoureira
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Síntese da mobilização de 
recursos e investimentos

Inscrições no Processo Seletivo nos 
Programas de Residência Médica

Nota Fiscal Gaúcha

Funcriança

RX e Ultrassom Portátil

Cadeiras para Acompanhantes

Campanha Cortinas Divisórias

Campanha Banco de Leite Humano

Projeto Social Lance de Craque 

Valor total dos recursos 
arrecadados em 2019

* Está incluso no valor total do FUNCRIANÇA:  R$ 200.000,00 para aquisição do RX Telecomandado
** Estão inclusos no valor do FUNCRIANÇA: R$ 12.500,00 destinados pela DIMED e R$ 50.000,00 destinados pela Companhia Zaffari 

Bloco 
Cirúrgico

UTI
Neonatal

Centro 
Obstétrico

Emergência 
e Internação 

Pediátrica

Banco 
de Leite 

Humano

Serviço de 
Diagnóstico 
por Imagem

Serviço de 
Fisioterapia

Internação 
da Mulher

Alojamento 
Conjunto

UTI 
Pediátrica

Ar Condicionado

1 Eletrocardiógrafo Portátil 

3 Conjuntos de Bainha Trocater 

1 Eletrobisturí Eletrônico Microprocessado 

1 Foco Cirúrgico de Teto Duplex 

2 Monitores Multiparamétricos 

1 Incubadora Microprocessada 

1 Radiômetro 

Conjuntos de Mangueiras 

6 Cadeiras para acompanhantes

1 Eletrobisturí Eletrônico Microprocessado 

1 Mesa Cirúrgica Motorizada para Pacientes Obesas 

Cortinas Divisórias

8 cadeiras para acompanhantes

10 Berços Hospitalares 

1 Eletrocardiógrafo Pediátrico 

40 cadeiras para acompanhantes

1 Bomba Extratora de Leite Humano 

Coluna Deionizadora

2 Cooler Térmicos

1 Pistola para Biópsia 

1 Ultrassom Portátil com Impressora

RX Telecomandado com contraste

1 Aparelho Estimulador Neuromuscular conjugado com Biofeedback 

1 Aparelho Estimulador Neuromuscular transcutâneo - Neurodyn 

10 cadeiras para acompanhantes

24 cadeiras para acompanhantes

10 cadeiras para acompanhantes

R$ 32.120,00

R$ 12.462,94

R$ 872.807,80* 

R$ 1.067.000,00

R$ 62.060,08

R$ 9.820,00

R$ 517,00

R$ 132.500,00**, sendo R$ 70.000,00 da venda de ingressos 

R$ 1.926.787,82

Recursos 

Investimento em Equipamentos e Materiais Hospitalares 
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 Em 2018 a AHMI foi uma das institui-
ções convidadas a fazer parte da 5ª Edição do 
Projeto Social Lance de Craque, capitaneado 
por Andrés D’Alessandro.
 O jogo de futebol dos amigos do 
D’Alessandro aconteceu em 16 de dezem-
bro de 2018, no Sport Club Internacional, em  
Porto Alegre.
 Nossas crianças, pacientes do HMIPV, 
tiveram a oportunidade de participar do even-

to esportivo que ensina sobre solidariedade e 
amor ao próximo.
 Com a arrecadação dos ingressos ven-
didos a AHMI recebeu R$ 70.000,00 que foram 
investidos, conforme tabela a seguir:

Desempenho
Anual

Projeto Social 
Lance de Craque

Descrição (nome, marca, 
modelo e nº de série)

Bomba Extratora de Leite, 
acessórios, medela, Symphony, 
1744788

8 Camas Hospitalares 
Infantil+colchão, Délcio, D-513

2 Camas Hospitalares 
Infantil+colchão, Délcio, D-513

4 Cânulas (Bainha) Jan Rosq., 
Edlo + 4 Obturadores

Eletrocardiógrafo 3 canais, 12 
Derivações, COMEN, CM 300, 
30190530016B

Eletrocardiógrafo, COMEN, 
CM300, 301190530019B

Radiômetro, Fanem, Thor 3620, 
MAP072549

2 Conjuntos de Mangueiras 
HF&P, Drager

Pistola para Biópsia, Magnun, 
MG1522, VTBR0120 + agulha 
descartável, Bard, 30 unidades

Material Gráfico

TOTAL

04/05/2019

25/06/2019

25/06/2019

07/05/2019

03/07/2019

08/08/2019

08/05/2019

07/06/2019

08/04/2019

31/07/2019

R$15.291,00

R$14.500,00

R$3.625,00

R$5.357,40

R$3.390,00

R$4.200,00

R$3.700,00

R$4.559,86

R$11.785,00

R$3.426,80

R$69.835,06

Banco de Leite 
Humano

Internação 
Pediátrica

Internação 
Pediátrica

Bloco 
Cirúrgico

Sala de 
Recuperação

Emergência 
Pediátrica

UTI Neonatal

UTI Neonatal

Serviço de 
Diagnóstico por 
Imagem

Data da 
Aquisição Valor R$

Localização 
do Bem

Lance de Craque – 16/12/2018
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Eletrocardiógrafo – Sala de Recuperação

 Por participarmos do Projeto Social 
Lance de Craque, duas empresas também do-
aram ao Projeto de Investimento em Equipa-
mento Hospitalares, da AHMI, cadastrado no 
Funcriança.

 A Panvel e o Grupo Zaffari destinaram  
R$ 62.500,00 através do FUNCRIANÇA , que so-
mado ao valor dos ingressos vendidos, totali-
zou R$ 132.500,00 recebidos pela AHMI atra-
vés deste belo Projeto de Lance de Craque.

 Em 11 de novenbro ocorreu o lançamen-
to da 6ª Edição do Projeto Social Lance de Cra-
que onde foram apresentadas as instituições 
contempladas e também a prestação de contas 
e agradecimento das entidades contempladas 
em 2018. 
 A AHMI estava presente para agradecer, 
pessoalmente, a possibilidade de participar do 
Projeto Social Lance de Craque e atender as de-
mandas urgentes do HMIPV.

Participação no lançamento 
do Lance de Craque 2019

Presidente da AHMI 
agradecendo D’Alessandro

 Nota Fiscal Gaúcha é um programa 
que, por meio da distribuição de prêmios, visa 
incentivar os cidadãos e cidadãs a solicitar 
a inclusão do CPF na emissão do documen-
to fiscal no ato de suas compras, bem como 
conscientizá-los sobre a importância social 
do tributo. Através do Programa, os cidadãos 
concorrem a prêmios de até R$ 1 milhão (um 
milhão de reais), as entidades sociais por eles 
indicadas são beneficiadas por repasses e as 
empresas participantes reforçam sua res-
ponsabilidade social com o Estado e a socie-
dade gaúcha.
  Em 2018, a AHMI foi contemplada na 
etapa 57, última etapa do ano, com R$ 7.147,45 
depositado em 23 de abril de 2019 na conta 
bancária da Associação.
 Em 2019, fomos contemplados na eta-
pa 59, segunda etapa do ano, com R$ 5.315,49, 
totalizando R$ 12.462,94 para investimentos 
em 2019.
 Com os recursos da etapa 57 investimos 
na compra de parte das cortinas para divisão do 
espaço de pré parto no Centro Obstétrico.
 Com os recursos da etapa 59 contem-
plamos o Setor de Fisioterapia, com a aquisi-
ção dos seguintes equipamentos:  

 1 Aparelho Estimulador Neuromuscu-
lar conjugado com Biofeedback – valor 
R$ 1.079,10

 1 Aparelho Estimulador Neuromuscu-
lar Transcutâneo – Neurodyn – valor 
R$ 1.739,00

 Também atendemos a necessidade de 
consertos para manutenção de equipamentos:

Laboratório no valor de R$ 250,00
Respirador da UTI Neonatal: R$ 
1.308,63

 

 Ainda temos um saldo de R$ 938,76 
que em breve será investido nas necessidades 
emergenciais do hospital.

Nota Fiscal Gaúcha (NFG)

Aparelho Estimulador Neuromuscular – Serviço 
de Fisioterapia
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 O Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – Funcriança, foi 
criado em Porto Alegre em 1991, a partir da im-
plantação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA).
  O Funcriança tem por objetivo financiar 
programas e projetos de promoção e defesa dos 
direitos das crianças e adolescentes.
 Em 2016, a AHMI solicitou a participa-
ção no CMDCA, considerando que o HMIPV é um 
hospital que atende crianças e adolescentes em 
condições de vulnerabilidade social.
 Fomos aceitos, e apresentamos nosso 
primeiro projeto para investimento em equipa-
mentos hospitalares, certificado 048/2016, re-
solução 091/2016.
 Em janeiro de 2019 apresentamos o se-
gundo projeto “Investimento em Equipamentos 
Hospitalares Permanentes para Acolhimento 
e Assistência às Crianças e Adolescentes no 

Com recursos do FUNCRIANÇA atingimos 9,96% das demandas inscritas, 
porém, com recursos advindos de outras fontes
conseguimos adquirir 54% dos 
equipamentos listados como 
prioritários no projeto.

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas 
– 100% SUS”, certificado 004/2019, resolução 
033/2019.
 Recebemos da Direção do HMIPV uma 
lista com todos os equipamentos hospitalares 
prioritários, totalizando uma demanda de R$ 
3.525.586,07.
 Em 2018 captamos recursos no Fun-
criança tendo como base o projeto apresentado 
em 2016. Os valores arrecadados foram então 
transferidos para o Projeto apresentado em ja-
neiro de 2019. 
 Em fevereiro de 2019, houve a destina-
ção de R$ 200.000,00 por Pessoa Jurídica para 
investimento no RX que foi adquirido pela AHMI.
 Com o projeto apresentado em 2019 ao 
Funcriança e com recursos captados em 2018 
investimos nos seguintes equipamentos hospi-
talares em 2019:

FUNCRIANÇA Descrição (nome, marca, modelo 
e nº de série)

Incubadora para RN- LINE 4 - MC 
3 Serie(s): 19-E0111 Acessórios: 
Parachoque tipo B p/ Incubadora 
LINE 4 Qtde: 1 balança LINEA 4-MC3 
Qtde: 1 suporte p/incubadora

Bisturi eletrônico Powercut 400W; 
cabo de ligação p/ pinça bipolar 
autoclavel M400 e M410; caneta azul 
autoclavel; eletrodo agulha lança 
65mm; eletrodo bola reto 4.0x75mm; 
eletrodo loop redondo 6.5x75mm; 
eletrodp tipo faca curva e reta; 
pedal bipolar; pedal comando duplo 
smartcut e pinça bipolar baioneta 
autoclavel.

Cabo para eletrodo neutro - conector 
de pressão; caneta comando manual 
e carrinho de transporte c/ rodizio 
branco powercut

Mesa Cirúrgica Motorizada BF683 PA

Foco Cirúrgico led duplex M1LE-M1LE 
marca SISMATEC

RX Contrastado

TOTAL

31/07/2019

22/07/2019

22/07/2019

12/08/2019

30/08/2019

27/09/2019

R$28.062,10 

R$33.690,30 

R$3.721,80 

R$56.000,00

R$38.500,00 

R$190.000,00 

R$349.974,20

UTI Neonatal

Bloco 
Cirúrgico e CO

Bloco 
Cirúrgico

Centro 
Obstétrico

Bloco 
Cirúrgico

Diagnóstico e 
Imagem

Data da 
Aquisição

Valor do 
Bem (R$)

Localização 
do Bem

 Boa Tarde
 Venho agradecer a doação com 
recursos do FUNCRIANÇA de uma incu-
badora microprocessada que oferece 
melhores condições de atendimento ao 
recém-nascido enfermo, principalmen-
te aos prematuros, pois possui recursos 
que permitem uma melhor estabilidade 
térmica, a qual é fundamental a sobre-
vivência destes bebês, garantindo um 
controle de seu sistema circulatório, que 
naturalmente é debilitado em função da 
imaturidade corporal. Esse equipamento 
é dotado de umidificação, que evita com 
que a pele do prematuro resseque e le-

sione por falta de umidade. Teclado tou-
ch e sensores de pele para um melhor 
controle das variações de temperatura.
 Esta incubadora faz muita di-
ferença no cuidado diário, permitindo a 
recuperação e suporte adequado, favo-
recendo a proteção térmica, acústica e 
sensorial do paciente.

Atenciosamente
Enfª Ana Cláudia R. Casaroli
        MAT: 53628.6
        COREN:56784
Chefia de Enfermagem UTI Neonatal
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 Em 2019, tínhamos como meta da AHMI 
potencializar a captação de recursos no Fun-
criança, tanto de pessoas físicas, quanto jurídi-
cas e, também dos servidores municipais.
 O resultado desse processo de informa-
ção, sensibilização e destinação de recursos foi 
surpreendente e nos mostrou o quanto os nos-

sos objetivos de oferecer qualidade aos pacien-
tes de hospital que atende, exclusivamente, pelo 
SUS, foram bem aceitos e reconhecidos pela so-
ciedade civil.
 Tabela de arrecadação em dezembro de 
2018 e 2019:

Meca Cirúrgica para Pacientes Obesas – Centro Obstétrico

Foco Cirúrgico – Bloco Cirúrgico Bisturi Eletrônico Incubadora Microprocessada – UTI Neonatal

Pessoa Jurídica e Pessoa Física

Servidores Municipais

Total

R$ 114.930,00 

R$ 15.832,41

R$ 130.762,41

R$ 824.865,00

R$ 47.942,80

R$ 872.807,80 

+ 717

+303

+ 667

2018 2019 %
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Assinatura do contrato de compra do RX

 Desde agosto de 2016 o HMIPV  
não tinha Aparelho de RX para exames mais 
complexos, pois já não existiam mais peças 
para conserto do equipamento, que está muito 
antigo.
 Em 2018, quando a AHMI ficou cien-
te da situação acima percebeu e entendeu 
a urgência em mobilizar recursos para este 
equipamento hospitalar tão importante para 
diagnóstico, prevenção e tratamento de di-
versas patologias.
 Empresários de Porto Alegre foram 
informados da demanda urgente de aquisi-
ção de RX Contrastado Telecomandado e, num 
movimento de amor, responsabilidade social e 
empatia fizeram uma campanha para a busca 
de recursos para atingir ao objetivo proposto.
 Em abril de 2019, assinamos o contrato 
com a SIMENS para compra do RX. Numa nego-
ciação com a empresa e mostrando nossas ne-
cessidades e dificuldades, conseguimos uma 
excelente oportunidade de compra, que a em-

presa Simens proporciou, e realizamos a aqui-
sição de, também, de um Ultrasom Portátil.
 O investimento no RX e mais o Ultras-
som Portátil foi de R$ 1.003.000,00.
 Em novembro de 2019, o RX chegou em 
uma grande operação, pois, o equipamento pesa 
mais de uma tonelada e foi instalado no HMIPV 
causando emoção e choro pela conquista.

Campanha RX

Chegada do RX no HMIPV

 Após treinamento da equipe do Servi-
ço de Diagnóstico por Imagem, finalmente co-
meçou a realização dos exames de pacientes 
que aguardavam numa longa fila de espera.

Missão cumprida!

Montagem do RX Montagem do RX

Primeiros exames realizados
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 Foi muito festejada a chegada deste 
Ultrasom Portátil pois permite fazer qualquer 
exame na beira do leito, ou seja, um paciente 
grave de UTI, por exemplo,  que não pode ser 
deslocado, o aparelho pode chegar até ele e, 
ainda, quando não e necessário deslocar o 
equipamento, ele fica numa sala no setor de 
radiologia fazendo os exames de ambulatório.
 Ele é utilizado 100% do tempo, muito 
útil, muito importante!

Campanha do 
Ultrasom Portátil 

Dr. Luciano Targa utilizando 
na UTI Pediátrica

O equipamento durante um exame.

Para a AHMI

 Gostaria de relatar para vocês os 
benefícios que tivemos nesses 20 dias de 
atendimento com o nosso novo aparelho 
de Rx telecomandado que foi adquirido 
pela Associação.
 Já realizamos mais de 200 exames 
neste período, entre exames contrastados 
e convencionais, que antes da chegada 
deste equipamento não seria possível.
 Os maiores beneficiados foram as 
crianças da UTI neonatal que necessita-
vam de exames contrastados e que não 
tinham nenhuma condição de sair para 
realizar em outro serviço, esses exames 
são fundamentais para definição de diag-
nóstico, tratamento e prognóstico.
 Também fizemos 41 exames de 
estudo de deglutição, que foram funda-
mentais para definir o tratamento e a 
forma de alimentação dessas crianças, 
ou mesmo a necessidade ou não de co-
locação de sonda de gastrostomia para 
alimentação. Estas crianças na sua gran-
de maioria apresentam problemas neu-
rológicos e uma imensa dificuldade de 
alimentação, com risco de vida se isso 
não for devidamente avaliado e tratado, 
a falta de diagnóstico e tratamento pode 

Abaixo a carta enviada a AHMI  pela 
chefe do Serviço de Diagnóstico por Imagens.

ocasionar complicações como bronco-
-espasmo, obstrução das vias aéreas, 
desnutrição, desidratação, emagreci-
mento e até mesmo a morte. Reconhe-
cida como um dos principais fatores de 
risco para a ocorrência de pneumonia 
aspirativa, apresenta relação direta com 
aumento de morbidade, crescimento de 
mortalidade e internação hospitalar com 
elevados custos.
 A relevância clínica, social e epi-
demiológica da disfagia, com imensa 
repercussão na saúde pública, é a justi-
ficativa para que esta avaliação seja rea-
lizada de forma contínua, o que não vinha 
acontecendo devido ao equipamento es-
tar estragado desde agosto de 2016. 
 Fico muito grata a AHMI, todo o 
setor de radiologia está empenhado em 
fazer o maior número possível de exames 
para beneficiar estes e outros pacientes.

 Atenciosamente,

 Dra. Gabriela David de Toledo
 Chefia do setor de Radiologia e 
 Diagnóstico por Imagem do HMIPV
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 Há muito tempo a Farmácia PANVEL da 
AV. Independência, 636 já fazia sua campanha 
de Natal recolhendo itens de higiene para be-
bês e mamães internados no HMIPV.
 Em 2019, iniciamos uma ação com o 
objetivo de ampliar o número de farmácias da 
Panvel na campanha de Natal para podermos 
contemplar todas as pacientes do HMIPV.
 Com empenho dos Conselheiros e Ami-
gos da AHMI conseguimos a adesão a Campa-
nha de 14 farmácias PANVEL, quais sejam:

 Av. Independência, 636

 Av. João Pessoa, 2324

 Av. Osvaldo Aranha, 1370

 Rua Casemiro de Abreu, 1755

 Av. Venâncio Aires,399

 Av. Nilo Peçanha, 1737

 Av. Nilo Peçanha, 690

 Av. Nilo Peçanha, 95

 Av. Nilo Peçanha, 2245

 Rua Padre Chagas, 217

 Rua Mostardeiro, 287

 Shopping Total

 Av. Protásio Alves, 525

 Av. Assis Brasil, 2611-702  

 O resultado da campanha de Natal 
com itens de higiene para bebês e mamães foi 
o seguinte:

13 pacotes de fraldas descartáveis de 
diferentes tamanhos;

326 Kits de 3 sabonetes

126 sabonetes avulsos

15 pacotes de lenços umedecidos

8 potes de talco e loção infantil

24 shampoos para crianças

6 cremes de dente e 4 escovas de dente

32 cremes de mão

24 cremes para assadura e 
mais cotonetes, algodão, absorventes, 
latas de leite

Campanha de Natal com 
Clientes de Rede de Farmácias

Entrega dos itens arrecadados pelo Gerente de loja da 
PANVEL para a Voluntária da AHMI

Kits prontos para entregar para as mamães e bebês

Equipe Panvel Loja Goethe



28    |   Relatório anual 2019 - AHMI Relatório anual 2019 - AHMI    |    29

Campanha “Natal Cadeira 
Solidária”
 Em outubro de 2019 recebemos uma 
mensagem de um pai que acompanhou sua 
filha na Sala de Observação Pediátrica (SOP). 
Essa mensagem relatava as condições precá-
rias e desconfortáveis das cadeiras dos acom-
panhantes dos pacientes. Em função do ótimo 
atendimento oferecido pelos profissionais do 
hospital, o respectivo pai resolveu não somen-
te reclamar, mas também verificar as possibili-
dades de buscar uma solução para a demanda 
apresentada. O pai foi convidado a participar 
de uma reunião de Conselhos da AHMI e re-
latar o que vivenciou no HMIPV e propôs uma 
Atitude Cidadã.
 Após vários orçamentos, os Conse-
lheiros da AHMI resolveram trocar todas as 
cadeiras de acompanhantes das diferentes 
unidades do HMIPV.
 Nossa meta: comprar 100 cadeiras 
para acompanhantes dos pacientes.
 A empresa Délcio Móveis Hospitala-
res, fornecedora das cadeiras, também foi so-
lidária à causa, reduzindo o valor das cadeiras 

e priorizando a entrega de 50 cadeiras antes 
do Natal.
 Em 3 de dezembro foi lançada a cam-
panha “Natal da Cadeira Solidária”. Através 
do site da AHMI poderia ser doado R$ 300,00 
correspondente ao valor de meia cadeira; R$ 
600,00 correspondente ao valor de uma ca-
deira inteira ou doação aberta, ou seja, poderia 
ser doado o que fosse possível doar. Também, 
a doação poderia ser feita diretamente na con-
ta bancária da AHMI. A campanha se estendeu 
até 30 de dezembro e conseguimos atingir a 
meta para a compra das 100 cadeiras com a 
atitude cidadã de 132 colaboradores na cam-
panha de Natal.
 As primeiras 50 cadeiras chegaram 
antes do Natal, no dia 20 de dezembro, e fo-
ram para a Emergência/Internação Pediátrica 
(40 cadeiras) e UTI Pediátrica (10 cadeiras). As 
demais 50 cadeiras chegaram dia 20 de janeiro 
de 2020 e foram colocadas nas demais unida-
des elencadas.

CADEIRAS ANTIGAS

CADEIRAS NOVAS CHEGANDO

CO-Centro Obstétrico

UTIP-Uti Pediátrica

AC-Alojamento Conjunto

UTINEO-Uti Neonatal

SOP – Sala de Observação Pediátrica

IP-Internação Pediátrica

Internação da Mulher

Total

8

10

24

8

20

20

10

100

NECESSIDADES DE CADEIRAS PARA
ACOMPANHANTES DOS PACIENTES-HMIPV

Nº DE CADEIRAS
Conforme Capacidade Instalada
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Campanha das Cortinas 
Divisórias para o Centro 
Obstétrico
 As cortinas divisórias no Centro Obs-
tétrico têm a função de proporcionar a priva-
cidade das gestantes durante o pré-parto, e as 
do HMIPV, estavam desgastadas pelo tempo. 
Alem disto, elas são uma exigência para o al-
vará da Vigilância Sanitária que, além de ser 
importante para a saúde, faz parte de um kit 
de documentos que o hospital precisa juntar 
para conseguir uma importante verba do Mi-
nistério Público para uma reforma do CRAI - 
Centro de Referência no Atendimento Infanto-
-Juvenil para Vítimas de Violência Sexual, que 
há 18 anos é o serviço que atende as crianças 
e adolescentes vítimas de violência sexual de 

Porto Alegre e de todo o Estado do Rio Grande 
do SUL.
 Capitaneada por uma voluntária 
iniciou-se uma campanha para conseguir 
concretizar a compra e instalação destas 
cortinas. O resultado foi obtido através da 
participação de 14 doadoras, que se sensibili-
zaram e entenderam a necessidade do hospi-
tal e doaram R$ 9.820,00.
 Essa atitude cidadã de amor nos mos-
tra a capacidade da sociedade civil de se or-
ganizar e atender demandas tao importantes 
de quem precisa, trazendo dignidade à vida de 
muitas pessoas.

Cortinas sendo vistoriadas pelas voluntárias Carmen Fitchner e Ana Cristina Lunardi Azmus.

A voluntária Ligia Asper entrega os 
dois coolers ao Banco de Leite

Campanha para o Banco de 
Leite Humano
 Além da Bomba Extratora de Leite Hu-
mano, adquirida com recursos do Projeto Lance 
de Craque, mais uma vez, um grupo de voluntá-
rias atendeu ao chamado da AHMI e colaborou 
captando recursos para atender a demanda 
solicitada pelo Banco de Leite do HMIPV, esse 
que já recebeu o Certificado Ouro do Ministério 
da saúde, pelo seu excelente trabalho.
 Desde 2000, o Hospital mantém o títu-
lo de “Hospital Amigo da Criança”. A instituição 
assim intitulada se diferencia das demais pelo 
incentivo ao aleitamento materno exclusivo e 
pela qualidade da assistência que oferece, pro-
movendo o vínculo entre mamãe e bebê, incen-
tivando as relações familiares, sempre tendo 
em vista a diminuição do índice de abandono 
ou agressão doméstica. 
 Neste ano de 2019, a AHMI criou um 
vídeo para estimular e orientar da mães para 
doação de leite humano que, de forma muito 
clara, explica o passo a passo  para a doação 
de leite materno.
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 Um hospital municipal e que atende so-
mente pelo SUS tem dificuldades diárias para 
atender adequadamente a todos que procuram 
os serviços de saúde do HMIPV. Por isso, sem-
pre que todas as possibilidades foram tentadas 
e não houve a solução, a AHMI é acionada.
 Seja o remédio específico que não é for-
necido pelo SUS, seja o bebê que está internado 
na UTI Neonatal e que para ter alta necessita de 
um leite muito especifico e caro, pais não ten-
do condições financeiras para adquirí-lo, o Es-
tado leva 30 dias para iniciar o fornecimento, a 
AHMI compra as latas de leite suficientes para 
30 dias e, dessa forma, libera o leito para outro 
bebê prematuro que necessita dos cuidados da 

UTI Neonatal. Seja os exames de urgência que 
não podem esperar o tempo do SUS para salvar 
vidas, seja as passagens aéreas a São Paulo e 
Rio de Janeiro para realização de exames, que 
não existem no nosso Estado, para gestantes 
que são acompanhadas pela Unidade de Medi-
cina Fetal do HMIPV, seja as muitas doações de 
roupinhas para bebês, fraldas, material de hi-
giene, roupas para as parturientes, ou seja, es-
sas são algumas de todas as outras demandas 
atendidas pela AHMI
 A AHMI também recebeu doações do 
Hotel Intercity 12 cadeiras e cortinas blackout 
para a a sala de reuniões  da Associação..

Outras Demandas 
Atendidas pela AHMI

Entrega de roupinhas para os bebês prematuros da UTI Neonatal

 No dia 25 de novembro participamos de 
evento promovido pelo BRDE onde houve uma 
palestra sobre o que é ser voluntário e, em se-
guida, apresentação de algumas instituições fi-
lantrópicas.
 Apresentamos a nossa Associação, 
seus objetivos e a importância do seu trabalho 
para atender um hospital que atende somente 
pelo SUS e que possui necessidades e deman-
das que são frutos da dificuldade de investi-
mento do setor público.

Participação em 
Evento do BRDE

Deise Cunha e Fernanda 
Etchepare com Guilherme Borba 

da Parceiros Voluntários no 
Evento do BRDE.
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CLIENTE: AHMI
VEÍCULO: Zero Hora
CIDADE: Porto Alegre (RS)
SEÇÃO: Coluna Informe Especial / 
Colunista Tulio Milman 
PÁGINA: 02
DATA: 23/08/2019

CLIENTE: AHMI
VEÍCULO: Portal O Sul
CIDADE: Porto Alegre (RS)
SEÇÃO: Geral, RS
PÁGINA: https://bit.ly/2ZxmhYI
DATA: 28/08/2019

CLIENTE: AHMI
VEÍCULO: Portal Ponto Crítico
CIDADE: Porto Alegre (RS)
SEÇÃO: Market Place
PÁGINA: http://pontocritico.com/
DATA: 29/08/2019

Em agosto de 2019 iniciamos parceria com a 
Clipping Prática em Comunicações para divul-
gar as atividades da AHMI na mídia e também 
alavancar as Redes Sociais.

 De agosto a dezembro tivemos os se-
guintes resultados:

Comunicação
com a Sociedade

Mídia
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CLIENTE: AHMI
VEÍCULO: Portal Ponto Crítico
CIDADE: Porto Alegre (RS)
SEÇÃO: Market Place
PÁGINA: http://pontocritico.com/
DATA: 25/09/2019

CLIENTE: AHMI
VEÍCULO: Zero Hora
CIDADE: Porto Alegre (RS)
SEÇÃO: Coluna Informe Especial / 
Colunista Tulio Milman 
PÁGINA: 02
DATA: 27/09/2019

CLIENTE: AHMI
VEÍCULO: Zero Hora
CIDADE: Porto Alegre (RS)
SEÇÃO: Coluna Informe Especial / 
Colunista Tulio Milman 
PÁGINA: 02
DATA: 03/01/2019

 Todos nós sabemos da 
potência das Redes Sociais para 
divulgar, informar e tornar visí-
veis as diferentes instituições. 
Nesse ano, iniciamos a divulga-
ção das atividades da AHMI com 
mais profissionalismo para am-
pliação do quantitativo de se-
guidores e divulgação de nossas 
ações e campanhas.

RESULTADOS OBTIDOS: 
INSTAGRAN: 34 publicações realizadas; 263 seguidores; 
conteúdos do feed visualizados cerca de 45 mil vezes, 
sendo quase 6 mil deles organicamente; mais de mil inte-
rações nas publicações.

FACEBOOK: 34 publicações realizadas; 407 seguidores; 
conteúdos do feed visualizados mais de 63 mil vezes sen-
do mais de 28 mil deles organicamente; quase 4 mil inte-
rações nas publicações.

Redes Sociais
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 Durante todo a ano, nas reuniões 
mensais dos Conselhos da AHMI, começamos 
a refletir sobre a necessidade de modernizar 
nosso Estatuto. Muitos debates, questiona-
mentos, dúvidas, pesquisa e estudo deram as 
condições de aprovarmos o novo Estatuto da 

 A grande novidade no nosso site é a 
possibilidade de tornar-se Amigo da AHMI, ou 
seja, optar para doação de recursos recorren-
tes pelo tempo que o doador desejar.
 Portanto, ao decidir ser Amigo da 
AHMI, você pode doar R$ 20,00, R$ 50,00, R$ 
100,00 ou doação de qualquer valor por quan-
tos meses ou anos desejar o doador.
 Em 2019, não tivemos os resultados de-
sejados na captação de recursos recorrentes, 
mas está no planejamento de 2020 a potencia-
lização desta campanha de Amigos da AHMI.

 Após auditoria nas finanças da AHMI e 
identificação da necessidade de melhorarmos 
os fluxos financeiros, decidimos fazer parceria 
com escritório de contabilidade com expertise 

 Nosso site também nasceu em 2019, 
www.ahmi.org.br
 Através desse site informamos quem 
somos, por que existimos, nossos objetivos e 
também sobre os serviços de saúde presta-
dos pelo HMIPV. Também tem as informações 

AHMI, em dezembro de 2019, na Assembleia 
Ordinária. O novo Estatuto vai proporcionar 
mais agilidade nos processos e possibilidade 
de contratação de colaboradores. Mais um 
avanço que qualificará a nossa Associação dos 
Amigos do HMIPV. 

em terceiro setor, tendo como objetivo quali-
ficar nossos processos financeiros, ampliar a 
transparência e credibilidade com nossos as-
sociados e doadores.

de como doar pela Nota Fiscal Gaúcha e como 
destinar seu imposto para nosso projeto no 
Funcriança.
Grande avanço para divulgação das nossas 
atividades e campanhas!

Modernização
e Inovação

Estatuto

Financeiro

Comunicação

Amigos da AHMI: 
Plataforma fintech de 
Captação de Recursos 
Recorrente
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 A Associação dos Amigos do Hospital 
Materno Infantil Presidente Vargas (AHMI), 
denominada “Amigos do HMIPV”, de Porto Ale-
gre, é uma entidade jurídica de direito privado, 
sem vínculo político partidário, voltada ao vo-
luntariado, sem fins lucrativos.
 Foi fundada em 12 de dezembro de 
2006, e formada por pessoas que tem em co-
mum o carinho pelo HMIPV e a atenção aos 
pacientes que utilizam o hospital, que é 100% 
voltado ao atendimento SUS. A AHMI busca 
ajudar na manutenção dos serviços de saúde 

Missão
 Nossa missão é informar, sensibilizar 

e articular a captação de recursos, para garan-

tir a promoção e prevenção da saúde em um 

atendimento com integralidade e equidade de 

crianças, adolescentes e mulheres, num hos-

pital 100% SUS.

Valores
Comprometimento com a prevenção e 
promoção da saúde de crianças, ado-
lescentes e mulheres.

Humanização das atitudes

Ética

Transparência

Responsabilidade Social

Solidariedade

Visão
 Ser referência no país, como 

associação sem fins lucrativos, na de-

fesa do direito à saúde das crianças, ado-

lescentes e mulheres.

Objetivo Geral
 Atender as demandas de acolhimento 
e assistência a crianças, adolescentes e mu-
lheres em condições de vulnerabilidade.

Objetivos Específicos
Captar recursos e estimular a partici-
pação de pessoas físicas e jurídicas, 
incluídas organizações governamen-
tais e não governamentais para apoiar 
o HMIPV no desenvolvimento pleno de 
suas atividades;

Desenvolver ações que promovam a 
assistência social e o bem-estar dos 
usuários do HMIPV, especialmente 
crianças, adolescentes e mulheres em 
situação de violência e vulnerabilidade;

Promover, participar e estimular a re-
alização de congressos, cursos, ex-
posições e conferências, e de outros 
eventos que possam contribuir para o 
desenvolvimento do ensino e a pesqui-
sa na área da saúde, que busca estado 
de completo bem-estar físico, mental e 
social e não somente ausência de afec-
ções e enfermidades.

prestados às crianças, adolescentes e mulhe-
res do município de Porto Alegre, região me-
tropolitana e de muitas cidades do Rio Grande 
do Sul. 

 Porque existimos? 
 Nossa meta é articular a captação de 
recursos, para garantir a promoção e preven-
ção da saúde em um atendimento com inte-
gralidade e equidade de crianças, adolescen-
tes e mulheres, num hospital 100% SUS.

História da Associação 
dos Amigos do Hospital 
Materno Infantil 
Presidente Vargas - AHMI
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 O HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESI-
DENTE VARGAS – HMIPV - foi inaugurado em 24 
de janeiro de 1953. Seu embrião, porém, data de 
1947, quando uma equipe de seis médicos lide-
rados pelo Dr. Antonio Saint-Pastous constituiu 
uma sociedade com o objetivo de montar um 
ambulatório em um imóvel da Avenida Indepen-
dência, tendo como fim o atendimento a pacien-
tes privados. O sucesso da sociedade e a ideia 
de construir um hospital contribuíram para a 
edificação do primeiro prédio do então Hospital 
do Médico, atualmente conhecido como Bloco 
A do HMIPV. No entanto, os recursos para equi-
par o hospital foram esgotados, restando aos 
médicos associados a venda ao Instituto de 

transformação de Hospital Geral para Hospi-
tal Materno-Infantil.
 No início dos anos 1980, o HMIPV tor-
nou-se referência regional no atendimento a 
gestantes de alto risco, desfrutando de posição 
privilegiada no ranking dos hospitais adminis-
trados pelo Instituto Nacional de Assistência 
Médica e Previdência Social (INAMPS). Em 1991, 
cedido ao Ministério da Educação e Cultura, o 
hospital passou a ser administrado pela Funda-
ção Faculdade Federal de Ciências Médicas de 
Porto Alegre, o que ocorreu até 1995. No segun-
do semestre daquele ano, foi assinado convê-
nio de cogestão entre o Ministério da Saúde, a 
Secretaria Estadual de Saúde e o HMIPV.
 Em 1998, iniciaram-se as discussões 
em defesa da municipalização e da manutenção 
do caráter público do HMIPV, contando com a 
mobilização política e sindical de representa-
ções na área da saúde. Em março de 2000, foi 
designada uma comissão técnica para subsidiar 
a discussão sobre o tema. Em 24 de agosto de 
2000, o HMIPV passou para a gestão municipal, 
através de termo de cessão de uso firmado en-
tre o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Porto 
Alegre. Neste mesmo ano, recebeu o título de 
Hospital Amigo da Criança, mantido até hoje. 
Atualmente, o hospital é administrado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, 
oferecendo 100% do atendimento pelo SUS.
 Atualmente, o HMIPV é administrado por:

 Dra Adriani Oliveira Galão - Diretora Geral
 Dra Letícia Feldens - Diretora Técnica
 Enf. Fátima Helena Gomes da Silva - 
 Diretora de Enfermagem
 Cledinara A. Conceição Schwingel - 
 Diretora Administrativa

 O Hospital Materno-Infantil Presidente 
Vargas (HMIPV) está localizado na avenida In-
dependência, 661, na confluência com a rua Ga-
ribaldi, em Porto Alegre. É constituído por três 
blocos, que abrigam a assistência hospitalar 
(Bloco A, em sua maior parte), os serviços de 
apoio estruturais, manutenção e oficinas (Blo-
co B) e os serviços ambulatoriais e administra-
tivos (Bloco C).

Aposentadoria e Pensões dos Empregados em 
Transportes e Cargas (IAPETC), que tomou pos-
se em abril de 1950. Após os trabalhos de refor-
mas e incorporação de novos equipamentos, foi 
transformado em Hospital Geral, em 1953.
 Dez anos mais tarde, foram unifica-
dos os Institutos de Aposentadorias e Pen-
sões, constituindo-se o Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS), que passou então a 
gerenciar o hospital. Nesta época, a demanda 
na área materno-infantil representava 70% 
do contingente segurado da Previdência So-
cial, levando o INPS a elaborar alternativas 
para resolver este problema. É neste con-
texto que, em 2 de janeiro de 1978, ocorre a 

BLOCO A 
(ACESSO PELA RUA GARIBALDI)

Térreo 
 Serviço de Controle Operacional 

 Central de Internação

1º andar
 Serviço de Nutrição e Dietoterapia

 Refeitório Hospitalar

2º andar
 Farmácia

 Serviço de Segurança e Medicina do  
        Trabalho (SESMET)

3º andar
 UTI Pediátrica

 Hemoterapia – Agência Transfusional

4º andar
 Internação Pediátrica

5º andar 
 Internação Psiquiátrica

6º andar
 Pré-Natal de Alto Risco (Hospital Dia/ 
       Medicina Fetal/Telemedicina)

 Banco de Leite Humano

7º andar
 Internação da Mulher (Casa da Gestan
       te/ Internação Ginecológica)

8º andar
 Alojamento Conjunto

9º andar
 Neonatologia (UTI Neonatal/Mamãe 
       Canguru)

10º andar
 Centro Obstétrico

 Emergência Obstétrica

11º andar
 Sala de Recuperação Pós-Anestésica 
        (Unidade Clínica Intermediária)

12º andar
 Bloco Cirúrgico

13º andar 
 Central de Material Esterilizado (CME)

História do Hospital 
Materno Infantil 
Presidente Vargas
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BLOCO B 
(ACESSO INTERNO)

Subsolo 
 Manutenção Predial – Marcenaria e    
        Serralheria

Térreo

 Rouparia e Lavanderia

1º andar
 Manutenção Predial – Administração

 Biomédica

2º andar
 Manutenção Predial – Depósito

 Depósito do Serviço de Nutrição e 
 Dietética

3º andar
 Máquinas e equipamentos

BLOCO C 
(ACESSO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, 661)

Térreo
 Emergência Pediátrica 

 Serviço de Diagnóstico por Imagem

2º andar
 Coordenação do Ambulatório

 Recepção do Ambulatório

 Serviço de Psicologia

 Serviço Social

3º andar
 Arquivo de Prontuários

 Laboratório de Análises Clínicas  
 (acesso pelo Bloco A)

 Teste do Suor

4º andar
 Ambulatório de Ginecologia
 Setor de Eletrocardiograma e Eletro- 
 encefalograma

5º andar
 Ambulatório de Psicologia

 Ambulatório de Psiquiatria

 Ambulatório de Sexologia

 Ambulatório de DST

 Odontologia Especializada

 PAIGA (Programa de Atenção Integral 
 à Gestante Adolescente)

 SRTN (Teste do Pezinho)

6º andar
 Ambulatórios: Cardiologia, Cirurgia,  
 Cirurgia Geral, Endocrinologia, Fisio- 
 terapia Respiratória, Gastroentero- 
 logia, Genética Clínica, Hematologia,  
 Nefrologia, Neurocirurgia, Neurolo- 
 gia, Oftalmologia, Otorrinolaringolo- 
 gia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia

 CRIE (Centro de Referência em Imuno-
 lógicos Especiais)

 Saúde do Trabalhador

7º andar

 Assessoria de Ensino e Pesquisa

 Assessoria de Planejamento

 Assessoria Técnica

 COREME 

 Direção Geral 

 NIR - Núcleo Interno de Regulação

 Manutenção Predial – Setor de Projetos 

 Ouvidoria

 Salas de Aula

 Serviço de Controle de Documentação 
 Financeira

 Serviço de Licitações e Patrimônio

 Comissão de Controle de Infecção 
 Hospitalar (CCIH)

 Setor de Recursos Humanos

 Vigilância Sanitária para Autorização 
 de Exames de Biologia Molecular (PCR)

8º andar

 Auditório

 Biblioteca Virtual de Saúde

 Salas de Aula

 Sala dos Médicos Residentes

 Serviço de Informática e Telefonia

A Grande Parceria

 O POA Solidária é uma iniciativa da pre-
feitura em parceria com a sociedade civil, que 
busca prover o desenvolvimento socioeconô-
mico da cidade, viabilizando projetos essenciais 
e urgentes na área da saúde e da educação para 
as parcelas mais vulneráveis da população. É 
um programa em que a causa está acima das 
ideologias, tendo como premissa a formação de 
uma rede colaborativa de voluntários que bus-
cam doações e parcerias no setor privado. 
 As coordenadoras do Poa Solidária, De-
nise Souza Costa e Vânia Souza, foram incan-
sáveis em apoiar as iniciativas da AHMI, tanto 
como articuladoras das campanhas quanto na 
formação de redes de mobilização dos mais va-
riados recursos. A elas ,nosso muito Obrigada! 

 Com a palavra Denise Souza Costa
 “O POA Solidária surgiu em 2018, é um 
movimento orgânico formado por mulheres 
que têm em comum o propósito de sair da zona 
de conforto para realizar ações voluntárias. A 
maioria já faz isto, por esta razão nossa rede 
do bem vem crescendo e se fortalecendo. So-
mos mulheres que constroem pontes, tecem 
redes e conectam causas fortalecendo quali-
dades, ações e vontades para fazer o bem. Bus-
camos potencializar os ativos sociais e finan-
ceiros com o objetivo de concretizar projetos e 
demandas das pessoas vulneráveis da nossa 
cidade. Nosso maior legado tem sido os resul-

tados concretos das campanhas e dos muitos 
projetos implementados em grupo, individual-
mente e em parceria com organizações sociais.”
 
 Nosso muito obrigada a todas as so-
lidárias que não mediram esforços para cola-
borar com o crescimento da AHMI. Em especial 
destacamos as Solidárias coordenadoras das 
nossas campanhas:

 Helena Biedermann 

 Lígia Asper 

 Fernanda Paixão Etchepare 

 Silvana Rodrigues 

 Carmen Fichtner 

 Flavia Alvarez Logemann



46    |   Relatório anual 2019 - AHMI Relatório anual 2019 - AHMI    |    47

Balanço Financeiro  

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2019   (Método Indireto)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO

Receitas Operacionais

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Patrimonio Social Resultado Exercício Total

Despesas Operacionais

VARIAÇÃO DAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO OPERACIONAL

Saldo em 31/12/2018  

Patrimônio Social  

Saldo em 31/12/2019  

Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIMENTO

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Resultado Financeiro

Caixa Líquido das atividades operacionais

Caixa Líquido das atividades de financiamento

Caixa Líquido das atividades de investimentos

SUPERAVIT DO EXERCICIO 

R$ 1.395.545,49

R$  21.355,62 

R$  70.559,42R$ 70.559,42

R$  21.355,62 

R$  91.915,04R$ 70.559,42

R$  21.355,62

R$  21.355,62 

R$ 1.376.203,38

R$ 2.013,51

R$  47.626,28 

R$ 47.626,28 

-

-

R$ 21.355,62

ATIVO CIRCULANTE  

Receita de Doações 
Receita Programa Nota Fiscal  
Receita Campanha Cortinas 
Receita Programa Residencia 
Receita Funcriança 

Superávit / Déficit do Exercício

Manutenção e Conservação  
Doações para Hospitais  
Despesas Gerais  
Impostos e Taxas

Aumento de Fornecedores
Aumento de Obrigações Fiscais

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa

Pagamento de empréstimos
Captação de Empréstimo

Aquisição de Imobilizado

Despesas Financeiras 
Receitas Financeiras

R$ 973.453,13
R$ 12.462,93
R$ 9.819,00
R$ 44.750,00
R$ 355.060,43

R$ 82,00
R$ 1.353.717,07
R$ 22.208,12
R$ 196,19

R$ 26.235,66 
R$ 35,00

R$ 70.559,42 
R$ 118.185,70
R$  47.626,28 

-
-

-

R$ 3.499,47
R$ 5.512,98

CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE  

EXIGIVEL A CURTO PRAZO  

PATRIMONIO LIQUIDO  

PATRIMONIO SOCIAL  

PATRIMONIO SOCIAL

RESULTADO DO EXERCÍ CIO 
= SUPERÁVIT

R$ 118.185,70

R$ 118.185,70

R$ 26.270,66

R$ 26.270,66

R$ 91.915,04

R$ 91.915,04
R$ 70.559,42

R$ 21.355,62

Porto Alegre (RS), 31 de dezembro de 2019

Deise Maria Ramos Cunha
Presidente

Patrimonial Assessoria Contábil Ltda
CRC/RS 2.781 - CNPJ: 92.308.691/0001-03
Resp. Téc. Cont. Roberto da Silva Medeiros

Reg. no CRC - RS sob o No. 41215/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2019 (EM REAIS)

CONTEXTO OPERACIONAL
 A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOS-
PITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VAR-
GAS é uma instituição sem fins lucrativos que 
tem como objetivo principal a atividade de 
captar recursos e estimular pessoas físicas e 
jurídicas a apoiar o HMIPV no desenvolvimento 
de suas atividades.

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 As demonstrações contábeis da Enti-
dade foram elaboradas e estão apresentadas 

em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem a legis-
lação societária brasileira, os pronunciamen-
tos, interpretações e orientações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), normas emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade.
 As demonstrações de resultados 
abrangentes não estão sendo apresentadas, 
pois, não há valores a serem apresentados so-
bre esse conceito, ou seja, o resultado do exer-
cício é igual ao resultado abrangente total.
 As demonstrações contábeis foram 
preparadas com base no custo histórico.
 As principais práticas contábeis ado-
tadas na elaboração dessas demonstrações 
contábeis estão descritas a seguir:
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 Um passivo é reconhecido no balanço 
quando a Entidade possui uma obrigação legal 
ou constituída como resultado de um even-
to passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. As 
provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido.
 Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou li-
quidação é provável que ocorra nos próximos 
doze meses. Caso contrário, são demonstra-
dos como não circulantes.

Ajustes a valor presente de ativos e passivos
 Os ativos e passivos monetários de 
curto prazo são ajustados pelo seu valor pre-
sente, quando o efeito é considerado relevante 
em relação às demonstrações contábeis. Não 
há componentes de curto ou longo prazo que 
requeiram ajuste a seu valor presente em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018.

Estimativas e julgamentos contábeis
 A preparação das demonstrações 
contábeis, de acordo com as melhores prá-
ticas contábeis, requer que a Administração 
faça estimativas para contabilizar determi-
nados ativos, passivos e outras transações, 

apresentadas nas demonstrações contábeis 
e nas notas explicativas. Os resultados efeti-
vos poderão apresentar variações em relação 
às estimativas.

Caixa e equivalentes de caixa 
 Caixa e equivalentes de caixa são re-
presentados substancialmente por depósitos 
bancários sem a incidência de juros.

Fornecedores
 O saldo da conta fornecedor é assim 
composto:

POLÍTICAS CONTÁBEIS

Moeda funcional e de apresentação das de-
monstrações contábei.
 A moeda funcional da Entidade é o real, 
mesma moeda de preparação e apresentação 
das demonstrações contábeis. A Entidade não 
fez qualquer operação envolvendo moeda es-
trangeira, por este motivo, não foram neces-
sárias conversões neste sentido.

Reconhecimento da receita
 A receita é reconhecida no resultado 
quando seu valor pode ser mensurado de for-
ma confiável e é provável que os benefícios 
econômicos fluirão a favor da Entidade. Uma 
receita não é reconhecida se há uma incerteza 
significativa da sua realização. O resultado das 
operações é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência de exercício.
 As receitas são divididas de acordo 
com a atividade exercida e subdividida entre 
as receitas operacionais e demais receitas.

Instrumentos financeiros
 Os instrumentos financeiros somente 
são reconhecidos quando a Entidade se torna 
parte das disposições contratuais dos instru-
mentos. Quando reconhecidos, são inicialmen-

te registrados ao seu valor justo acrescido dos 
custos de transação que sejam diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão.

Mensuração subsequente 
 Sua mensuração subsequente ocorre a 
cada balanço de acordo com as regras estabe-
lecidas para cada tipo de classificação de ati-
vos e passivos financeiros.

Caixa e equivalentes de caixa
 Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa, depósitos bancários e apli-
cações financeiras de curto prazo de alta liqui-
dez e com risco insignificante de mudança de 
valor. Esses valores são contabilizados como 
Instrumentos Financeiros Básicos e estão de-
monstrados ao custo acrescido das remunera-
ções contratadas e reconhecidas pro rata tem-
poris até a data das demonstrações contábeis.

Outros ativos e passivos
 Um ativo é reconhecido no balanço 
quando for provável que seus benefícios eco-
nômicos futuros serão gerados em favor da 
Entidade ou suas controladas e seu custo, ou 
valor puder ser mensurado com segurança.

CONTAS

Caixas

Bancos C/C

Aplicação

Total

2019

R$ 0,0

R$ 11.100,00

R$ 107.085,70

R$ 118.185,70

CONTAS

Fornecedor

Total

2019

R$ 26.235,66

R$ 26.235,66
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Empresas 
Parceiras

Patrimônio Social
 O Patrimônio Social é apresentado em 
valor histórico e totaliza R$ 70.559,42 em 31 
de dezembro de 2019, representando os re-
sultados acumulados de exercícios anterio-
res. O resultado de 2019 foi de R$ 21.355,62 
superavitário.

Receita Operacional
 A receita líquida resulta das operações 
abaixo.

Despesas Operacionais
 As despesas operacionais resultam 
das operações abaixo:

Resultado Financeiro
 O Resultado Financeiro resulta das 
operações abaixo:

RESULTADO 
FINANCEIRO

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

Total

2019

R$ 5.512,95

(R$ 3.499,47)

R$ 2.013,51

CONTAS

Receita de Doações

Receita Programa 
Nota Fiscal Gaúcha

Receita Campanha 
Cortinas

Receita Programa 
Residência Médica

Receita Funcriança

Total

2019

R$ 973.453,13

R$ 12.462,93

R$ 9.819,00

R$ 44.750,00

R$ 355.060,43

R$ 1.395.545,49

CONTAS

Manutenção e 
Conservação

Depesas 
Hospitalares

Despesas Gerais

Impostos e Taxas

Total

2019

R$ 82,00

R$ 1.353.717,07

R$ 22.208,12

R$ 196,19

R$ 1.376.203,38
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bém mais fácil para ser pronunciado. Através 
de trabalho voluntário da Woz Brand de Porto 
Alegre, iniciou-se o processo de criação de um 
novo logotipo, pautado por muitas reuniões e 
debates chegando no resultado desejado.
  Nosso objetivo era ter uma marca que 
pudesse ser facilmente relacionada com o 
amor, assim, surgiu o logo AHMI (Associação do 
Hospital Materno Infantil) que ao ser pronun-
ciado falamos AME.
 Eis nosso novo logo:

 Esta mesma agência fez todo enxoval 
de comunicação.

RESUMO 
DE 2018

 A chegada das voluntárias do Poa Soli-
dária, em julho de 2018, trouxe oxigênio para a 
Associação, com novas idéias, novas perspecti-
vas e a proposta de modernização da gestão. 
 O primeiro objetivo estabelecido foi o de 
melhorar a comunicação tanto para que a co-
munidade conhecesse o trabalho tão importan-
te do HMIPV  quanto para expandir o universo 
de voluntários e colaboradores para AHMI.
 Também em 2018, a parceria voluntária 
da TW Group trabalhou o pilar da comunicação 
que estava proposto para aquele segundo se-
mestre. 
 O logotipo da Associação dos Amigos do 
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas foi 
criado em 2006, quando da inauguração da As-
sociação. Era esse:

 Em 2018, foi identificado pelos Conse-
lheiros da AHMI a necessidade de termos um 
logotipo mais fácil de ser reconhecido e, tam-

Investimentos dos Recursos no 
Hospital Materno Infantil Presi-
dente Vargas:

2 Monitores Multiparamétricos com 
capnografia para o Bloco Cirúrgico 

Medicamentos específicos que não são 
fornecidos pelo SUS

Leites específicos para prematuros com 
alta da UTI Neonatal que, em função da 
demora da entrega dos leites pelo Esta-
do, a Associação abastece a família com 
o leite por 30 dias (tempo médio de en-
trega do leite pelo Estado)

Coluna Deionizadora para o Banco de 
Leite Humano

2 Berços de Reanimação Aquecidos 
para UTI Neonatal e Centro Obstétrico

501 Espaçadores para a Emergência Pe-
diátrica

Lençóis especiais para a internação 
psiquiátrica, com o objetivo de evitar 
suicídios

Transiluminador para punção venosa 
para a Emergência Pediátrica

2 oxímetros para a Emergência Pediá-
trica

Cateter para procedimento em gestan-
te da Medicina Fetal

Instalação de controle de acesso na in-
ternação psiquiátrica

Exames laboratoriais

Consertos de equipamentos
Reforma de uma das salas da UTI Neo-

natal para atender as exigências da Vi-
gilância em Saúde

Passagem aérea para vinda de especia-
lista de São Paulo para colaborar com 
procedimento muito especifico em ges-
tante atendida pela Medicina Fetal 

Através da captação de recursos do FUN-
CRIANÇA houve investimento nos seguintes 
equipamentos permanentes:

2 Monitores Fetais Cardiotocógrafos 
Modelo Gemelar, indicado para o uso 
no teste do bem-estar do feto duran-
te o pré-parto, particularmente, nas 
gestações de alto risco e na rotina de 
monitorização não invasiva durante o 
trabalho de parto destinados ao Centro 
Obstétrico.

2 Monitores Multiparamétricos cuja 
a  finalidade  é monitorar o ECG, a fre-
quência cardíaca, a pressão sanguínea 
não invasiva (pressões arteriais, sistó-
lica, diastólica e média), a saturação de 
oxigênio arterial funcional e a frequên-
cia respiratória na UTI Neonatal e UTI 
Pediátrica do HMIPV.

2 oxímetros para a a Internação Pediátrica

Observações:
Fomos contemplados pelo Grupo de ex-Presi-
dentes de Clubes Sociais de Porto Alegre  que, 
através de um jantar beneficente captou re-
cursos para doação a instituições filantrópicas. 
Com o recurso desse jantar realizamos a refor-
ma  de uma das salas da UTI Neonatal.
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Nossos Objetivos
para 2020

 Desde dezembro de 2019 estamos ma-
peando as demandas das chefias técnicas e 
administrativas do HMIPV e elaborando nossos 
objetivos e construindo nosso planejamento 
para 2020.

Ampliar a divulgação da AHMI desta-
cando seus diferenciais, campanhas e 
formas de mobilização de recursos.

Aumentar a captação de recursos re-
correntes.

Potencializar o cadastramento na 
Nota Fiscal Gaúcha para aumentar a 
arrecadação.

Aumentar a captação de recursos atra-
vés de FUNCRIANÇA, tanto para pessoa 
física, quanto para pessoa jurídica e 
servidores municipais.

Retomar o projeto da Tampinha Legal.

Continuar com a estruturação adminis-
trativa da AHMI dentro do modelo de 
Governança Coorporativa.

Manter reuniões periódicas com as 
chefias técnicas e administrativas para 
incentivar a participação de todos elen-
cando demandas e buscando caminhos 
para captação de recursos.

Promover cursos e eventos científicos 
com o objetivo de divulgar o trabalho do 
hospital.

Resgatar os profissionais da saúde que 
já trabalharam no HMIPV (PROJETO 
ALUMNI).

 Porém, em início de março fomos sur-
preendidos pela pandemia provocada pelo co-
ranavírus e tivemos que mudar nosso planeja-
mento para atender as necessidades de extrema 
urgência, ou seja, captar recursos e doações de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para 
a proteção e segurança dos profissionais de 
saúde do HMIPV, e um Projeto Reciclando Soli-
dariedade, que busca atender  com cestas bá-
sicas comunidades que ficaram sem proventos 
por causa da pandemia. 
 Encontramos uma sociedade disposta 
e solidária que proporcionou, através de suas 
doações, as condições de trabalho aos nossos 
heróis, num contexto tão desafiador e repleto 
de incertezas.
 Também, lançamos o “Progra-
ma de O a 3” para atender as necessida-
des de famílias em situação de vulnera-
bilidade social. 
 Portanto, não paramos e, sim 
mudamos o foco para atender as situ-
ações de emergências, consequências 
de uma crise sanitária mundial. Aguar-
demos o novo relatório, que certamente 
chegará recheado de muitas novas con-
quistas.

Lembrem-se:
Depende de Nós!

 Depende de nós
 Quem já foi ou ainda é criança
 Que acredita ou tem esperança
 Quem faz tudo pra um mundo melhor
 Depende de nós
 Que o circo esteja armado
 Que o palhaço esteja engraçado
 Que o riso esteja no ar
 Sem que a gente precise sonhar
 Que os ventos cantem nos galhos
 Que as folhas bebam orvalho
 Que o sol descortine mais as manhãs
 Depende de nós
 Se esse mundo ainda tem jeito
 Apesar do que o homem tem feito
 Se a vida sobreviverá

     Ivan Lins
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AHMI
Associação dos Amigos do 
Hospital Materno Infantil 
Presidente Vargas

Av. Independência, 661 – sala 725

7 andar – Bloco C

Porto Alegre - RS

(51) 3289-3371

(51) 99620-7080

contato@ahmi.org.br

www.ahmi.org.br  

            AHMIpoa


