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ESTADO DA BAHIA 
IBITIARA - PRINCESA DA CHAPADA 

Moção 08/2019 

Nade, Re-.;i~tfc' ao Trabalho! 

"A Câmara Municipal de lbitiara, 
concede ás Obras Socillis /mui Dulce 
OS/D e /llZ inserir nll lltll tios seus 
trabalhos, esta moçfio de congrlltulações e 
agradecimento, pela pllssagem dos 60 
anos de funtlaç,io ,lesta honrosa obra em 

favor dos mais necessitados" 

Apresento a presente moção, com o objeto de aplaudir, reconhecer e acima de tudo 

agradecer ás Obras Sociais Irmã Dulce OSID, pelas comemorações dos seus 60 anos de 

fundação , bem como agradecer, pelos inúmeros atendimentos em especial na saúde, 

realizados em favor do povo baiano, destacando o atendimento aos mais necessitados. 

A OSID; c·ompletou • nó último dia 26 de maio, 60 anos de fundação, seis décadas 
dedicadas a concr_etizar o amor ao próximo, totalizando milhões de atendimentos em 

diversas :áreas, em especial na saúde ei no social, a OSID se tomou uma referência 

nacional em atendimento as pessoas mais necessitadas. 

As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) nasceram no dia 26 de maio de 1959, tendo como 
sua fundadora a freira baiana Irmã Dulce, conhecida como o Anjo Bom do Brasil. A 
instituição é fruto da trajetória de amor e serviço e da persistência da religiosa que 
peregrinou durante mais de uma década. em busca de um local para abrigar pobres e 
doentes recolhidos das ruas 'de Salvador. As raízes da OSlD datam de 1949, quando a 
Irmã, sem ter para onde ir com 70 doentes, pediu autorização a sua superiora para 
abrigar os enfermos em um galinheiro situado ao lado do Convento Santo Antônio. O 
episódio fez surgir a tradição de que o maior hospital da Bahia nasceu a partir de um 
simples galinheiro. 

Atualmente, a entidade filantrópica abriga um dos maiores complexos de saúde 100% 
SUS do país, com cerca de 3,5 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano, na 
Bahia, a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), idosos, pessoas com deficiência e 
com defom1idades craniofaciais, pessoas em situação de rua, usuários de substâncias 
psicoativas e crianças e adolescentes em situação de risco social. A organização conta 
com um perfil de serviços único no país, distribuídos em 21 núcleos que prestam 
assistência à população de baixa renda nas áreas de Saúde, Assistência Social , Pesquisa 
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Científica, Ensino em Saúde, Educação e na preservação e difusão da história de sua 
fundadora. 

Também conhecida como Complexo Roma, a sede das Obras em Salvador abriga, em 
seus 40 mil metros quadrados de área construída, 20 dos 21 núcleos da entidade, 
incluindo 954 leitos hospitalares para o atendimento de patologias clínicas e cirúrgicas. 
Desses núcleos, 19 apresentam atuação no campo da Saúde, a exemplo do Hospital 
Santo Antônio, Centro Geriátrico, Hospital da Criança, Unidade de Alta Complexidade 
em Oncologia, Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência e Centro 
Especializado em Reabilitação e do Centro de Acolhimento e Tratamento de 
Alcoolistas. Somente no Complexo Roma são contabilizados por ano cerca de 2,2 
milhões de atendimentos ambulatoriais. 

Ainda na sede das Obrns Sociais, local que atende diariamente cerca de 2 mil pessoas, 
são realizadas por ano 12 mil cirurgias, além de 18 mil internamentos. Atualmente, mais 
de 4 mil profissionais trabalham na organização, sendo mais de 2 mil funcionários 
somente nõ complexo da capital baiana, local onde atuam ainda 330 médicos e 125 
voluntários. / , 

A atenç;ão integral, multidisciplinar e humanizada é uma das características do 
atendime,nto prestado pelas Obras Soci~is Innã Dulce. São ações que cobrem todo o 
espectro , da assistência à saúde e que incluem atenção · básica, 38 especialidades 
médicas, , exames laboratoriais e de bioimagem, internação, cirurgias de alta 
complexidade e reabilitação. Destaque também para o Centro de Pesquisa Clínica e o 
Centro de Ensino e Pesquisa Professor Adib Jatene, unidades dedicadas às áreas de 
Pesquisa e Ensino em Saúde. Como hospital escola, a OSID oferece ainda internato de 
Medicina e 16 programas em residências médicas, além da Residência Multiprofíssional 
em Atenção à Saúde do Idosçi e Residência em Odçmtologia., i 1 

Atendimentos em números: 

o 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais realizados por ano na Bahia, 
sendo 2,2 milhões somente em salvador. 

o 2 mil pessoas atendidas diariamente na sede das Obras, em Salvador; 
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o 954 leitos para o atendimento de patologias clínicas e cirúrgicas; 
o 18 mil internamentos e 12 mil cirurgias realizadas anualmente em 

Salvador; 
o Mais de 11 ,5 mil atendimentos por mês para tratamento do câncer; 
o 150 bebês com microcefalia são acompanhados hoje na OSID; 
o 787 crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, 

atendidos no Centro Educacional Santo Antônio; 
o 1,7 milhão de refeições servidas por ano para nossos pacientes e 537 mil 

para nossos colaboradores; 
o Mais de 4,3 mil profissionais atuam na organização, sendo mais de 2 mil 

no complexo das Obras. 

Destaco ainda as_ quase quinhentas crianças, que tiveram sua audição e fala 
recuperadas por meio do implante coclear, cirurgia oferecida gratuitamente pela OSID 
e que vem mud~do a realidade dessas crianças. 

Tudo isso ·criando pelo anjo bom da Bahia, que no próximo dia 13 de Outubro se 
tomará . santá, , Santa Dulce dos Pobres, esse anjo que a partir de então terá 
merecidamente a honra do altar, nasceu com a missi;io de cuidar dos mais pobres e 
deixou acima de tudo o exemplo de amor ao próximo. 

1 
' . 1 • • • 

Por tudo isso, apresento a presente moção, a qual será entregue em momento oportuno 
á Superintendente da OSID, Maria Rita Pontes, sobrinha de lnnã Dulce. Esta Casa 
Legislativa mandará confeccionar em forma de placa a referida moção. 

Plenário Dr. Edmundo Santos, em 20 de Agosto d~ 2019. 

Sivaldo José Amorim de Macedo 

Vereador - Autor da Moção 
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