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Abbehusen, Paz & Franco
O  Escritório Abbehusen, Paz & Franco 
Advocacia e Consultoria é o nosso mais 
novo parceiro no cuidado com as crianças: 
eles adotaram, por R$ 1.000 por mês, um 
dos leitos do Martagão. Dentre as 
despesas de um leito, estão refeições 
diárias para pacientes e seus 
acompanhantes, além de medicamentos 
e a manutenção de equipamentos.

Cantina Don Bello

A Cantina Don Bello é uma das 
empresas que se solidarizam 
com o serviço de saúde 
oferecido pelo Martagão 
Gesteira a milhares de crianças. 
Por isso, enquanto durar a 
pandemia de Covid-19, ela doa 
R$10,00 ao hospital, para cada 
pizza vendida via delivery. O 
cliente, além de saborear uma 
deliciosa pizza, que tem preço 
único (R$ 30,00), ajuda o 
Martagão e ainda ganha uma 
máscara. Faça seu pedido: 
(71) 3355-0027
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Eventos Solidários Celebrar uma data importante como 
os dez anos de casamento ou o 
próprio aniversário e ainda ajudar o 
Martagão. Esse é o Projeto Evento 
Solidário: no lugar de presentes, muitas 
pessoas pedem doações. Já foram 
mais de R$ 200 mil arrecadados pelo 
movimento, que não só consegue 
fundos, mas principalmente dá 
exemplo de solidariedade para outras 
pessoas que acabam abraçando a 
ideia, mobilizando assim uma 
verdadeira corrente do bem. Os 
recursos se transformam em 
intervenções na estrutura física do 
Hospital. Entre em contato e saiba 
como fazer o seu evento.

O Martagão lançou a campanha “Quando Falta 
Você, Falta Tudo”, para reforçar as doações nesse 
período de pandemia do novo coronavírus. Graças 
a esses donativos, foi possível minimizar o impacto 
na receita do hospital que aumentou R$ 186 mil, 
por mês, só com equipamentos de proteção 
individual (EPI), como máscaras, luvas e aventais, 
garantindo assim o funcionamento integral da 
unidade de saúde.

O hospital, que atende cerca de 80 mil crianças por 
ano, tem uma receita de aproximadamente R$ 6 
milhões por mês e uma despesa 10% acima. 
“Como é que a gente administra isso? Através de 
ações de mobilização social, doações, captação de 
recurso. Tudo isto representa uma espécie de 
colaboração e é essa engrenagem que faz a gente 
manter esse hospital funcionando”, explica o 
presidente da Liga Álvaro Bahia Contra a 
Mortalidade Infantil (entidade mantenedora do 
Martagão), Carlos Emanuel Melo.

Doações amenizam impactos
provocados pela Covid-19
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David é paciente
do Martagão.



glândulas que ficam em cima dos rins. 
Mas isso não a desanima. Ela vem toda 
produzida para fazer o seu tratamento. 

Ana Maria, assim como você, é um elo 
importante em nossa rede de amor. 
Com sua ajuda, ela e outras 80 mil 
crianças recebem tratamento gratuito no 
Martagão.  Sua doação é muito 
importante para nós.

Ana Maria adora um flash! 
Quando vê uma câmera, já 
faz pose e abre um sorrisão. 
Desde agosto de 2019, 
quando chegou ao 
Martagão, Ana Maria faz 
sucesso. Ela enfrenta um 
câncer Neuroblastoma, um 
tipo de câncer geralmente 
encontrado nas pequenas 

7 

Lavanderia Hospitalar
C ada criança atendida no Martagão é 
resultado do trabalho de uma grande 
equipe que vai muito além de médicos 
e enfermeiros. Ela começa com o 
doador, e em determinado momento 
chega a nossa Lavanderia Hospitalar, 
que é o setor responsável por coletar, 
lavar, reparar e distribuir enxovais e 
peças cirúrgicas, prestando atenção 
nas condições de higiene e qualidade.

O setor, que é fundamental para o 
funcionamento do hospital, processa, 
em média, 23 toneladas de enxoval 
por mês. A lavanderia do Martagão 

Amor pelo Martagão
Após anos de tratamento, o filho da 
servidora Edvania Batista finalmente 
conseguiu andar. Ele tinha uma doença 
congênita nos pés e desde os primeiros 
meses de vida foi atendido no Martagão. 
“Devo tudo isso a vocês. Do porteiro aos 
médicos, incluindo os doadores”, disse a mãe, 
que deseja construir uma casa de 
acolhimento para aqueles que são atendidos 
no hospital. Enquanto Edvania não realiza 
esse sonho, ela se cadastrou no nosso site 
para fazer doações mensais ao Martagão por 
meio do débito automático e, desta forma, 
contribuir para que milhares de outras 
crianças sejam atendidas, assim como seu 
filho.

Diga Xis! A menina do flash

Medidas de prevenção para combater
transmissão e contágio de

Covid-19 são adotadas

D iante da pandemia de Covid-19, o 
Martagão adotou medidas preventivas 
para garantir a segurança no hospital. 
Dentre as ações adotadas estão: 
restrição do espaço coletivo e do 
número de acompanhantes e tempo de 
visitação dos pacientes. Também foram 
suspensas as atividades e eventos que 
promovem aglomeração, assim como a 
brinquedoteca e o bazar foram 
temporariamente fechados.

A higienização dos espaços é também 
uma prioridade que, aliada à 
distribuição de EPIs e à comunicação 

Enfermaria e UTI
são dedicadas a
pacientes com

Covid-19

possui os melhores 
maquinários do mercado. 
Os equipamentos auxiliam 
na melhoria dos processos 
garantindo uma maior 
rapidez e eficiência no 
processamento de 
enxovais. São 20 
profissionais que compõem 
a equipe da lavanderia 
capacitados para manter a 
higiene necessária por 24 
horas e para a prestação de 
serviço de excelência.

(palestras de conscientização, 
comunicados internos, dicas de 
higienização e informes sobre a 
doença), tem mantido os 
resultados positivos no hospital.

Além disso, os profissionais que 
atendem as crianças com 
suspeita e diagnóstico 
confirmado de Covid-19 estão 
encaixados em uma escala 
restrita, reduzindo assim o 
número de expostos e dando 
maior segurança aos pacientes, 
colaboradores e familiares.

O Martagão destinou uma 
enfermaria e uma UTI 
exclusivamente para tratar 
crianças com casos suspeitos e 
confirmados de Covid-19 e, 
assim, ajudar no combate à 
pandemia. Para manter esse 
espaço, o Martagão conta com 
o apoio da Prefeitura de 
Salvador que contratou 10 
leitos.

renda igual ou inferior a um salário 
mínimo.
A sua contribuição é de extrema 
importância para que o nosso 
compromisso com a saúde da 
criança em nosso Estado seja 
realizado. Somando forças, cada um 
ajudando um pouquinho, seguimos 
vencendo este desafio.

Nessas mais de cinco 
décadas, o Martagão teve 
sua trajetória marcada pela 
doação para garantir a 
continuidade dos serviços 
prestados a mais de 80 mil 
crianças por ano que, em 
sua maioria (70%), são 
oriundas de famílias com 

Martagão completa 55 anos com a sua doação

Agora você pode
doar para o Hospital
Martagão Gesteira
pelo app do PicPay

OLHA COMO É FÁCIL Q
Baixe o App

PicPay
No App, toque

em “Central de
Doações”

Escolha o
Martagão e doe
qualquer valor.
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Leonardo Fichman
Pedro Borges da Silva Teles
Roberto Luiz Pimentel Lerner
Rosina Bahia Alice Carvalho dos Santos
(Presidente de Honra)

*Em memória
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Eventos Solidários Celebrar uma data importante como 
os dez anos de casamento ou o 
próprio aniversário e ainda ajudar o 
Martagão. Esse é o Projeto Evento 
Solidário: no lugar de presentes, muitas 
pessoas pedem doações. Já foram 
mais de R$ 200 mil arrecadados pelo 
movimento, que não só consegue 
fundos, mas principalmente dá 
exemplo de solidariedade para outras 
pessoas que acabam abraçando a 
ideia, mobilizando assim uma 
verdadeira corrente do bem. Os 
recursos se transformam em 
intervenções na estrutura física do 
Hospital. Entre em contato e saiba 
como fazer o seu evento.

O Martagão lançou a campanha “Quando Falta 
Você, Falta Tudo”, para reforçar as doações nesse 
período de pandemia do novo coronavírus. Graças 
a esses donativos, foi possível minimizar o impacto 
na receita do hospital que aumentou R$ 186 mil, 
por mês, só com equipamentos de proteção 
individual (EPI), como máscaras, luvas e aventais, 
garantindo assim o funcionamento integral da 
unidade de saúde.

O hospital, que atende cerca de 80 mil crianças por 
ano, tem uma receita de aproximadamente R$ 6 
milhões por mês e uma despesa 10% acima. 
“Como é que a gente administra isso? Através de 
ações de mobilização social, doações, captação de 
recurso. Tudo isto representa uma espécie de 
colaboração e é essa engrenagem que faz a gente 
manter esse hospital funcionando”, explica o 
presidente da Liga Álvaro Bahia Contra a 
Mortalidade Infantil (entidade mantenedora do 
Martagão), Carlos Emanuel Melo.

Doações amenizam impactos
provocados pela Covid-19

Faça uma doação ao Martagão Gesteira
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David é paciente
do Martagão.


