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Novos Sonhos

Liga Álvaro Bahia inaugura novas unidades de Saúde

O

s últimos meses de
2016 foram marcados por
inaugurações relevantes.
A entrega do Hospital Dia
do Martagão Gesteira e
do Centro de Referência
Estadual para Pessoas com
Transtorno do Espectro
Autista (CRE-TEA) Novo Mundo trouxe novo
ânimo e esperança para a
população baiana.
Para a abertura dos
equipamentos, a Liga
Álvaro
Bahia
Contra
a Mortalidade Infantil
contou, respectivamente,
com o apoio financeiro da
Prefeitura de Salvador e
com a responsabilidade da
gestão do Novo Mundo,
através de acordo firmado
com a Secretaria de
Saúde do Estado da Bahia
(SESAB).
As
novas
unidades
nasceram
para
ser
referências no Sistema
Único de Saúde (SUS).
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EDITORIAL
A crise não nos imobilizará - Enquanto o
Brasil amarga uma das suas mais graves
crises econômicas, os diversos governos
assumem a inadimplência como manobra
para equilibrar suas contas. E aqui, no
front, na lida diária, já se pode assistir às
consequências na saúde da criança. Não
bastassem as inaceitáveis taxas de morte
entre “mães e crianças”, com as quais
somos obrigados a conviver, enfrentamos
o desafio de atender e conviver com a falta
de pagamentos.
Enfrentar a crise requer disciplina,
tenacidade e equilíbrio. Mas ela não deve,
entretanto, nos cegar, não pode nos tirar o
olhar no futuro.
Enquanto atravessamos a crise, repensamos
nossa missão e justo como no passado nos
reencontramos com a luta pela prevenção
e promoção dos agravos à saúde da criança
e voltamos o nosso olhar para o binômio
mãe e filho. Já em fevereiro de 2017,
Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade
Infantil e Instituto de Saúde Coletiva
iniciarão um convênio cujo produto final
será uma nova proposta de intervenção
nessa área. Voltaremos a protagonizar.
Dessa vez, através de um curso de extensão,
que pretende reunir 18 membros da Liga
Álvaro Bahia para estudar os indicadores
de saúde de crianças e mulheres nos 417
municípios do Estado. A idéia é entender o
porquê de alguns municípios conseguirem
evoluir na melhora desses indicadores
enquanto outros permanecem estagnados
há anos. Uma vez compreendidas as razões
para o insucesso, pretende-se elaborar
um protocolo de intervenção corretiva
baseado em princípios científicos, com
foco em trazer esses indicadores para
patamares aceitáveis. Passaremos assim
a cuidar da saúde coletiva das crianças e
mães. Um avanço para a saúde da Bahia,
um retorno às nossas origens.
Além disso, o nosso modelo de gestão
segue em processo de melhoria contínua,
sempre ancorado em dois pilares: gestão
estratégica e disciplina orçamentária,
incorporando cada vez mais a qualidade
em sua rotina. Segurança do Paciente é
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palavra de ordem! Mas isso não basta,
é preciso e estamos revendo nossos
processos administrativos, focando em
melhorar a nossa governança e evoluir
na transparência das nossas contas. Estes
são em nosso entender, a melhor forma
de prestar contas aos milhares de baianos,
“anônimos” e famosos, que têm apoiado
a nossa obra humanitária e que, através
de doações, representam 2% da nossa
receita. As boas práticas de governança
corporativa são cada vez mais a nossa
realidade, contribuindo para preservar
e otimizar o valor econômico, moral e
social de longo prazo da organização,
colocando-a mais próxima dos seus
objetivos.
Nossa missão transcende a matéria,
manter essa instituição viva e pujante já é
por si só um milagre. Deus está presente
em nossa casa. Isso já basta para nos
fazer pensar em nossa espiritualidade.
Não somos laicos. Somos ecumênicos. O
grupo de “Espiritualidade Institucional”
vem cuidando para que todas as correntes
religiosas sejam acolhidas e convivam
em harmonia em nossa instituição, que é
gerida pelos preceitos da administração
e economia, mas que tem em seu DNA,
como premissa, o amor pela obra e a fé
no amanhã, presentes de Deus, que nos
fazem seguir em frente.

CARLOS EMANUEL MELO, Cirurgião
Pediátrico e Presidente da Liga Álvaro Bahia
Contra a Mortalidade Infantil (LABCMI)

Seis anos de funcionamento do HEC
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Com mais de 188 mil atendimentos na emergência, quase 30 mil internações e cerca de
14,5 mil procedimentos cirúrgicos já realizados, o Hospital Estadual da Criança (HEC)
completou seis anos de funcionamento.
Atualmente administrado pela Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, a unidade
hospitalar tem buscado prestar, da melhor forma possível, atendimento humanizado às
crianças baianas e otimizar ainda mais os números registrados ao longo desses seis anos.
“Na mesma linha de gestão da Liga Álvaro Bahia, no Hospital Estadual da Criança nós
prezamos pela transparência nas atividades e por manter diariamente medidas que
tenham como resultado a assistência de qualidade, o que se reflete no aumento do número
de atendimentos, já que a população tem visto o HEC como referência. Além disso,
procuramos enfatizar ações que humanizem cada vez mais o atendimento, fortalecendo
o voluntariado e as inovações assistenciais como a Terapia Assistida por Animais (TAA)”,
destaca Milena Pessoa, diretora de Assistência à Saúde do HEC.

Primeira edição do Jantar
do Bem reuniu mais de
200 pessoas
Uma noite de gastronomia, arte e solidariedade. Assim foi a primeira edição do Jantar
do Bem, promovida pelo Hospital Martagão
Gesteira e pelo restaurante 33, localizado no
Salvador Shopping. O evento contou com
um sofisticado pocket show de Adelmo
Casé, além do lançamento de prato artístico
assinado por Bel Borba. Na plateia, jornalistas, empresários, executivos e demais puderam saborear o jantar comandado pelo chef
Jadson Nunes.

Créditos: Valdemiro Lopes

Presidente de Honra da Liga Álvaro
Bahia recebe homenagens
A Presidente de Honra da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, a D. Rosina
Bahia Alice Carvalho dos Santos, recebeu importantes honrarias em 2016. No mês de
abril, em solenidade na Câmara Municipal da Cidade de Salvador, a Medalha Thomé de
Souza, concedida a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município, passou
a integrar o conjunto de condecorações recebidas por D. Rosina. Foi a primeira vez que
uma mulher recebeu a medalha. Para completar, no mês de novembro, ela foi agraciada
pelo Troféu Personalidade Baiana durante o Prêmio Núcleo Destaque, evento que reuniu os
maiores nomes do segmento de arquitetura e decoração da Bahia.
D. Rosina foi presidente da Diretoria Executiva da Liga por 18 anos, tendo uma gestão
marcante, que possibilitou mudanças significativas para o Hospital Martagão Gesteira e para
a vida de milhares de crianças. É uma grande entusiasta da saúde da Bahia, não poupando
esforços para realizar a sua missão, e já deixou a sua marca na história do Estado.

Foto: Ailton Costa Jr.

Dr. Durval Olivieri deixa
legado para o Martagão
Gesteira
O Martagão fez uma justa homenagem
a Dr. Durval Olivieri, ex presidente da
Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade
Infantil, pelos relevantes serviços prestados
a nossa instituição.
Na oportunidade, seu quadro foi colocado
na galeria dos ex presidentes da Liga. Dr.
Durval deixa um grande legado para
a instituição, e principalmente para os
corações de todos os colaboradores do
Martagão.
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Ivete Sangalo
e Orquestra
Juvenil da
Bahia juntos
novamente
em prol do
Martagão
Gesteira

da enfermaria oncológica e para a ampliação do
centro cirúrgico do hospital pediátrico.

Aline Aviz dos Santos, mãe da primeira paciente da
UTI Pediátrica Ivete Sangalo, Ana Regina, de 9 anos
Foto: Amanda Oliveira

UTI Pediátrica Ivete Sangalo - A nova UTI,
inaugurada no mês de setembro, possui 10
leitos e ampliou em 40% a oferta de cirurgias
cardíacas, neurológicas e oncológicas do Ivete Sangalo, após o primeiro dia de show.
Martagão Gesteira, beneficiando cerca de 45
crianças/mês. Os recursos foram provenientes
do primeiro show beneficente da cantora
Ivete Sangalo e da Orquestra Juvenil da Bahia,
do programa NEOJIBA, realizado pelas
Voluntárias Sociais da Bahia, juntamente com
a Iessi, em 2015.

Ivete Sangalo e a Orquestra Juvenil da Bahia
(NEOJIBA) repetiram a dose e se apresentaram
juntos em prol do Hospital Martagão Gesteira.
Dessa vez, os concertos aconteceram no palco
principal do Teatro Castro Alves. No espetáculo
“Ivete Canta o Amor”, a cantora, acompanhada
Os serviços da unidade estão funcionando
dos músicos da orquestra, apresentou as
através de contrato firmado entre a instituição
canções românticas do seu repertório e músicas
filantrópica e a Secretaria de Saúde do Estado
de outros artistas que cantam sobre o tema.
da Bahia (SESAB), no valor de R$ 360 mil/mês.

Foto: Amanda Oliveira

Nomes como Saulo, Jorge Vercillo, Gilmelândia,
Margareth Menezes, Solange Almeida, Victor &
Leo e Flávio Venturini dividiram o palco com a
cantora. Cerca de 3.000 pessoas compareceram
aos dois dias de espetáculo e se emocioram. A
renda arrecadada será destinada para a reforma

Estou feliz por ter dentro
de mim uma força do bem,
uma certeza que sou capaz
e que nós somos!

A segunda fase das obras, com entrega em 2017,
prevê a reforma e ampliação da enfermaria de
oncologia. Serão 44 leitos para oncohematologia
e neurooncologia, que representam um
aumento de mais de 100% na capacidade de
atendimento. Dois deles serão utilizados para
o transplante de medula óssea, que ainda não
é realizado na faixa etária pediátrica no estado
da Bahia. Os colaboradores também poderão
contar com mais locais de apoio, incluindo sala
de estar e espaço para videoconferências para
capacitação dos profissionais e melhoria na
qualidade da prestação de serviço oferecida aos
pacientes.

Foto: Amanda Oliveira

A gente repetiu esse ano,
graças a Deus, um gesto
de solidariedade e amor
Aline Peixoto - Primeira-dama do Estado da Bahia

E completou: Com o show do ano passado
a gente conseguiu fazer a primeira etapa das
obras do hospital, passando a melhorar as
condições de atendimento às nossas crianças.
Agora, estamos aqui em um esforço coletivo
para realizar o sonho de ampliar os serviços
do Martagão e reformar todas as enfermarias
oncológicas.
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Vitória e Martagão
Gesteira assinam
parceria

O Esporte Clube Vitória e o Hospital Martagão
Gesteira assinaram um termo de parceria
que prevê a destinação de 1% da renda
arrecadada com o plano Sou Mais Vitória para
a instituição.
O goleiro Caíque visitou as instalações da
unidade hospitalar e revelou ter um carinho
especil pelo Martagão: “Removi um cisto no
pescoço quando era mais jovem e contei com
todo o suporte possível. Tenho um carinho
especial por este lugar”, disse emocionado.
Para Carlos Emanuel Melo, presidente da Liga
Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil,
a parceria vai trazer grande alegria: “Além do
importante apoio financeiro do Vitória, temos
certeza de que a vibração vista no campo vai
ser sentida também por nossos pacientes.
Estamos felizes em poder proporcionar isso
para eles”.

Martagão Gesteira
recebe doação do
Festival de Verão
Os momentos inesquecíveis de quem curtiu o Festival de
Verão 2016 se transformaram em solidariedade. A Rede
Bahia, através da Icontent, organizadora do evento, realizou
a doação de um cheque no valor de R$ 61.765,73 para o
Hospital Martagão Gesteira, resultado de uma cota solidária
que o evento destina todos os anos para instituições sociais.
Além do apoio financeiro através do Festival, a Rede Bahia
é um grande parceiro de mídia, com cessão de espaços para
campanhas e ações do Martagão.
Lilia Gramacho, representante da Rede Bahia, exaltou a
parceria durante a entrega de cheque simbólico: “Sentimos
que o evento deve essa resposta social. Este é um valor
simbólico que não resolverá a questão financeira da
instituição, mas mesmo assim consideramos um marco. É o
legado que procuramos deixar”, disse Lilia.
O Martagão foi a única instituição beneficiada pelo evento na edição de 2016. A escolha, de acordo com os diretores, foi motivada pela importância
do hospital para a sociedade.

Peixoto foi a madrinha da campanha “Um
dia pode mudar tudo” e o cantor Saulo
Fernandes foi o McAmigo da edição.
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McDia Feliz - O McDia Feliz é o dia de maior movimento do ano
nos restaurantes McDonald’s, além de despertar a atenção de toda a
sociedade e sensibilizá-la para a maior causa de morte por doença entre
crianças e adolescentes de zero a 19 anos. A campanha coordenada pelo
Instituto Ronald McDonald visa captar recursos e concentrar esforços
em projetos locais, regionais e nacionais a fim de contribuir para o
aumento dos índices de cura do câncer infantil e juvenil.

McDia Feliz bate recorde de
arrecadação
O McDia Feliz, a maior campanha em prol da cura do câncer infantil e
juvenil do país, arrecadou o valor recorde de R$ 523.230,13 em 2016, em
Salvador e Feira de Santana. Esse valor é 74% superior ao montante do
ano passado, que foi de R$ 192.886,00.
O Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) e o
Hospital da Criança Martagão Gesteira irão receber a verba que será
destinada para obras de requalificação e reestruturação do ambulatório
de oncopediatria do Martagão Gesteira e para o projeto “Transportando
Esperança 3” do GACC-BA.

O resultado nos deixou muito orgulhosos. Eventos como esses são importantes para sensibilizar
os apoiadores e o voluntariado, além de garantir
a continuidade e a qualidade do tratamento
Roberto Sá Menezes, presidente do GACC-BA

Mais do que gratos, sentimo-nos engrandecidos por todo o evento, mas, na verdade, a melhor parte ainda está por vir: o fruto dessa campanha
vai ajudar a reduzir o sofrimento das nossas crianças.
Essa é a nossa missão e o McDia Feliz vai contribuir
para a melhoria do atendimento prestado pelo
Martagão Gesteira a milhares de pacientes
Carlos Emanuel Melo, presidente da Liga Álvaro Bahia Contra a
Mortalidade Infantil

A primeira-dama do estado e presidente das Voluntárias Sociais, Aline
foram investidos cerca de R$ 400 mil, adquiridos integralmente
com recursos de doações de pessoas físicas e jurídicas, a exemplo
do camarote Reino, que doou, através da cota solidária de abadás
dos blocos Cocobambu e Me Abraça, R$ 61 mil provenientes do
Carnaval de 2016.

Foto: Ailton Costa Jr.

A UTI Pediátrica, que foi inaugurada pela primeira vez no ano
de 2000, voltou a funcionar totalmente reestruturada, após 10
meses de reforma. As melhorias visaram a humanização do
espaço, reposicionamento e otimização dos leitos e segurança do
pequeno paciente. No ano de 2015, os 10 leitos da UTI Pediátrica
do Martagão atenderam quase 500 pacientes, sendo 52% clínicos
e 48% cirúrgicos. Com foco no tratamento de alta complexidade
em crianças de 0 a 15 anos, a nova unidade conta com uma equipe
de 55 profissionais multidisciplinares, com médicos de diversas
especialidades, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, entre
outros. Entre os casos mais comuns tratados no hospital, estão as
cirurgias cardíacas, neurocirúrgicas e torácicas. Já o ambulatório da
Oncologia possui 20 leitos de internação e 12 de quimioterapia, além
de 3 consultórios médicos, 1 de enfermagem e mais 1 de psicologia e
serviço social, com uma média de 40 atendimentos diários.

Hospital Martagão Gesteira
reinaugura UTI Pediátrica e
ambulatório de Oncologia com
recursos de doações

A qualificação do serviço, atrelado à alta rotatividade dos pacientes,
causa um impacto positivo fundamental para todo o Estado da Bahia.
O Martagão Gesteira reuniu em um único serviço, a tomografia, o
neurocirurgião, o oncologista e a UTI Pediátrica, fazendo com que
o paciente seja atendido em um mesmo lugar. Para a Dra. Luciana
Nunes, coordenadora do Serviço de Oncologia, essa integração
do neurocirurgião com o oncologista é essencial para agilizar o
tratamento e aumentar as chances de cura do paciente oncológico.

O Hospital da Criança Martagão Gesteira reinaugurou, no mês
de maio, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e o
ambulatório da Oncologia, intitulado Cantinho do Saulo em
homenagem ao cantor em agradecimento à sua participação
em campanha de arrecadação de verba, além de toda ajuda que
o artista dedica à unidade hospitalar e a seus pacientes. Ao todo,

O Superintendente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade
Infantil, Antônio Santos Novaes Junior, destaca a importância das
doações de toda a sociedade para a sustentabilidade e melhoria da
assistência à saúde no Martagão. “Sabemos o quanto é difícil manter
um hospital como esse, que atende todo o Estado da Bahia, 100%
SUS. Sem o apoio de pessoas e empresas, não conseguiríamos seguir
à diante”, diz Antônio, que fala também de uma nova modalidade de
doação para a instituição. “Firmamos um convênio com a Caixa, que
possibilita àqueles que possuem conta neste banco doar ao Martagão
através de débito em conta, o que permite mais comodidade aos
nossos contribuintes”, diz Antônio.

Apoio de pessoas físicas e jurídicas tem feito a
instituição filantrópica crescer, mesmo em períodos
de crise
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Centro de
Oncologia
Infantojuvenil
do HEC
completa
três anos de
funcionamento
O Centro de Oncologia Infantojuvenil (COI)
do Hospital Estadual da Criança (HEC) / Liga
Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil
completou três anos de funcionamento
no mês de novembro. Para celebrar a data
comemorativa, a equipe da unidade realizou
uma festa para os pacientes com o tema “O
mundo fantástico do circo”.
A programação contou com animadores,
mágicos e palhaços, além de brincadeiras
para os pacientes internados e em tratamento
no ambulatório da Oncologia. Neste setor,
o tratamento é realizado em pacientes com
diversas patologias, a exemplo das leucemias,
linfomas, tumores do sistema nervoso central,
tumores de partes moles, tumores hepáticos,
tumores renais, entre outras.
De acordo com o coordenador da unidade,
Dr. Maurício Meira, o tratamento do câncer
pediátrico é multidisciplinar. “Contamos
com a participação importante de todos os
profissionais envolvidos, para aumentar cada
vez a sobrevida das crianças com câncer”,
declara.
Equipe - A equipe do Centro de Oncologia é
composta por médicos, enfermeiras, técnicos
de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos,

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Além
dos oncologistas, outros profissionais estão
envolvidos no tratamento do câncer infantil,
como os neurocirurgiões, radioterapeutas,
patologistas,
cirurgiões
pediátricos,
nefrologistas, hematologistas, cardiologistas,
odontologistas, emergencistas, intensivistas e
pediatras.
Apoio – O Centro de Oncologia do HEC conta
com o importante apoio de dois grupos de
suporte ao paciente com câncer, o GAAC-BA
(Grupo de Apoio à Criança com Câncer), em
Salvador, e a AAPC (Associação de Apoio a
Pessoas com Câncer), em Feira de Santana.
Diagnóstico - O COI do HEC conta, ainda,
com dois importantes convênios para o
diagnóstico dos pacientes com suspeita de
câncer. Um deles é o Laboratório de Imunologia
e Biologia Molecular (ICS/UFBA), o qual
realiza os exames de imunofenotipagem, de
fundamental importância para o diagnóstico
e acompanhamento das leucemias agudas na
infância, as quais representam cerca de 25%
de todos as neoplasias malignas da referida
faixa etária. A equipe do Laboratório de
Imunologia e Biologia Molecular é composta
por hematologista e biomédicos.
Outro convênio de importância semelhante é
com o CEDAPI, clínica de anatomia patológica
onde todos os exames da referida área são
realizados, com agilidade e discussão dos
casos entre as equipes, para que se possa dar
os diagnósticos dos casos e iniciar os devidos
tratamentos.
Em relação aos diagnósticos das leucemias,
ainda há a ajuda do Serviço de Hematologia do
HCFM/USP (Laboratório de Biologia Tumoral
e Citogenética) e do Programa de HematologiaOncologia Pediátrico do INCA. São realizados
por esses laboratórios exames de citogenética
e biologia molecular, que ajudam a fazer um
diagnóstico mais apurado e um seguimento
importante para algumas das leucemias.
Radioterapia - A UNACON (Feira de Santana)
realiza os procedimentos de radioterapia para
os pacientes que não necessitam de sedação e
que são provenientes de cidades com pactuação
do sistema de saúde com a cidade de Feira de
Santana.
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Nova unidade
do Martagão
Gesteira no
bairro de
Roma
Novo hospital realiza,
mensalmente, mais de 1300
atendimentos e 360 cirurgias
O Hospital da Criança Martagão Gesteira
ampliou a assistência na cidade de Salvador.
É que a instituição filantrópica inaugurou em
novembro uma nova unidade especializada em
pediatria no bairro de Roma, na Cidade Baixa.
Estiveram presentes na cerimônia de abertura,
além dos dirigentes da Liga Álvaro Bahia Contra
a Mortalidade Infantil, o Prefeito ACM Neto e
o Secretário Municipal de Saúde José Antônio
Rodrigues Alves.
A casa onde funciona a unidade com sistema
de Day Hospital (Hospital Dia) foi totalmente
reformada e equipada com recursos provenientes
de doações, que somam um valor aproximado de

R$ 300 mil. Os serviços são garantidos através de
contrato firmado com a Prefeitura de Salvador,
através da Secretaria Municipal de Saúde,
totalizando um custeio de R$ 215 mil/mês. Com a
nova unidade, a sociedade passou a contar com a
ampliação da assistência a crianças de 0 a 14 anos,
com cerca de 1300 atendimentos mensais e 360
cirurgias de pequeno e médio porte realizadas
por mês. Postectomia, herniorrafia umbilical e
inguinal, polidactilia, excisão de cistos e plástica
em Z são alguns dos procedimentos.
Para Emanuel Melo, Presidente da Liga Álvaro
Bahia, a abertura do novo centro de atendimento
representa uma grande conquista: “A unidade
será de significativa importância para a
população baiana, visto que algumas cirurgias
têm fila de 1 ano com até 500 crianças na lista
de espera e o Hospital Dia visa zerar estas filas”,
a exemplo da pequena Leandra Prates, de apenas
2 anos, que tinha a sua cirurgia de herniorrafia
umbilical agendada para agosto de 2017, mas teve
o procedimento antecipado para o primeiro dia
de funcionamento da unidade. A senhora Rosana
Maciel, avó da paciente, externa sua gratidão:
“sou muito grata ao Martagão porque a minha
neta estava sentindo muita dor no umbigo, Deus
respondeu aos nossos pedidos através dessa
inauguração”.

O Martagão Gesteira é referência em pediatria,
contemplando
atendimento
ambulatorial,
cirurgia e pós-operatório. Com o remanejamento
destes pequenos procedimentos para Roma,
o volume de cirurgia cardíaca, neurológica e
oncológica está sendo ampliado na sede localizada
no Tororó. Outros benefícios foram decisivos para
a abertura do Hospital Dia: redução de custos
para os procedimentos em torno de 55% quando
comparado com internamento convencional;
maior disponibilidade de leito hospitalar para
internamento de pacientes com necessidades
mais complexas; ampliação da oferta de cirurgia
pediátrica de pequeno e médio porte; redução da
fila de espera e realização de procedimento no
melhor momento para o paciente; redução do
risco de infecção e da ansiedade pré-operatória,
tanto do paciente como do familiar, uma vez
que a alta é dada em menos de 24 horas após o
procedimento.
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Bahia já conta
com o primeiro
centro
especializado
na assistência
a portadores
de autismo
100% SUS
A Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil e o
Governo do Estado da Bahia inauguraram o Centro de
Referência Estadual para Pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (CRE-TEA) - Novo Mundo. A nova
unidade é referência no Sistema Único de Saúde (SUS)
para a assistência especializada a pacientes com este
tipo de transtorno. Estiveram presentes na cerimônia de
abertura, o governador do Estado da Bahia, Rui Costa e
a primeira dama, Aline Peixoto, o secretário da Saúde do
Estado, Fábio Vilas-Boas, o deputado federal Jorge Solla,
o promotor de justiça Carlos Martheo e dirigentes da
Liga Álvaro Bahia, que irá gerir o novo Centro.

70 milhões de autistas. Na Bahia, a estimativa é que esse
número chegue a 70 mil. Hoje se considera que até três
quartos das pessoas com TEA também têm associado
algum grau de deficiência intelectual, principalmente
pela falta de estímulo. Quanto à prevalência, estudos
relatam cerca de um caso em cada 45 crianças nascidas
vivas, podendo ser quatro vezes mais comum em
meninos do que meninas.
O autismo é um transtorno do desenvolvimento,
que se manifesta tipicamente antes dos três anos de
idade, afetando o desenvolvimento psiconeurológico,
comunicação, condutas comportamentais e convívio
social. O comprometimento pode ser muito grave e
estar associado à deficiência mental, ou tão leve que
o portador do transtorno consegue levar uma vida
próxima do normal. O diagnóstico precoce e a terapia
mil reais para a manutenção dos serviços. A casa onde interdisciplinar são fatores de extrema importância no
funciona o CRE-TEA, localizada no Campo Grande e prognóstico destes pacientes.
pertencente à Liga Álvaro Bahia, também passou por
uma reforma e recebeu toda a estrutura mobiliária e de
equipamentos, um investimento de R$ 1,5 milhões do
Governo do Estado.
O CRE-TEA conta com uma equipe multiprofissional
composta por assistentes sociais, educador físico,
enfermeiro, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos,
musicoterapeuta, nutricionista, pedagogo, psicólogos
e terapeutas ocupacionais. Cerca de 200 pacientes
portadores do transtorno são atendidos mensalmente,
contribuindo para o desenvolvimento e a inclusão social
da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e
suas famílias. São realizados cerca de 4000 atendimentos
mensais.

Este é um projeto único e inovador por tratar-se do
primeiro centro no Brasil pelo SUS com um modelo
docente-assistencial que permitirá o matriciamento
e capacitação da rede de saúde e educação, em todo
o estado da Bahia. A expectativa é também ofertar
campo de estágio e extensão para Instituições de Ensino
A abertura do CRE-TEA foi viabilizada através de Superior e de Ensino Técnico em Saúde.
acordo firmado com a Secretaria de Saúde do Estado da O autismo
Bahia (SESAB), que investirá mensalmente R$ 303
A ONU estima que exista, em todo o mundo, cerca de
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Martagão Gesteira assina
TAC com o MPT-BA para
contratação de médicos
O documento é um avanço
para a área da saúde
O Hospital Martagão Gesteira deu um importante
passo ao firmar Termo de Ajuste de Conduta (TAC)
com o Ministério Público do Trabalho do Estado
da Bahia (MPT-BA). A conquista festejada no meio
jurídico se deu graças aos esforços do Procurador do
Trabalho Pacífico Antonio Luz de Alencar Rocha,
que previu através do documento a diferenciação
dos serviços prestados por médicos celetistas e por
empresas médicas especializadas, assegurando os direitos trabalhistas
da classe ao mesmo tempo que possibilita que a unidade hospitalar
apresente melhorias no atendimento aos pacientes.
Para Carlos Emanuel Melo, presidente da instituição, “o TAC é um
norte para um mercado de serviços médico-hospitalar muito peculiar.
Um marco a ser observado, pois delimita diferenças diante do respeito

Gestores apresentam
Planejamento Estratégico
e Orçamentário 2017 das
unidades da LABCMI
No mês de novembro, a equipe de gestores
das unidades da Liga Álvaro Bahia Contra
a Mortalidade Infantil (LABCMI), fez uma
apresentação, ao Conselho de Administração
da instituição, do Planejamento Estratégico e
Orçamentário 2017 de cada unidade de saúde
gerida. Estiveram presentes: Milena Pessoa e
Nadson Santana - Hospital Estadual da Criança
(HEC), Adriana Cardoso – Sokids e Centro de
Referência Estadual para Pessoas com Transtorno

à legislação. Outras organizações virão a conhecê-lo”. O Termo de
Conduta é considerado um avanço por tratar de um tema de difícil
entendimento para gestores do ramo hospitalar, principalmente,
diante da incompreensão sobre as excepcionalidades existentes na área
médica.
O documento representa ganhos também para as crianças atendidas
pelo Martagão Gesteira frente à flexibilização da relação de trabalho

do Espectro Autista (CRE-TEA) - Novo milhões em 2009 para mais de R$ 136 milhões de
Mundo, Márcio Lima – Hospital Martagão reais previstos para 2017.
Gesteira e Antonio Novaes – LABCMI.
Entre as metas mais importantes para 2017,
A previsão é que seja um ano difícil diante da estão: renegociação de dívida bancária através da
crise que o país ainda vive, sendo necessário linha do BNDES, o que reduzirá os juros pagos
fazer contingenciamentos importantes e e o valor da prestação mensal; ampliação dos
implantar plano de corte de custos, visando serviços do Martagão Gesteira com a realização
garantir a sustentabilidade das instituições. de transplantes de medula óssea e aumento em
Ainda assim, a Liga Álvaro Bahia projeta 30% das cirurgia realizadas com a abertura do
para 2017 um crescimento de 23% na oferta Hospital Dia; solidificação do CRE-TEA - Novo
de serviços às crianças baianas atendidas Mundo como um serviço de excelência; realização
pelo SUS, principalmente, por conta da das obras de requalificação das enfermarias do
abertura do Hospital Dia do Martagão Gesteira Martagão Gesteira com os recursos do show de
na cidade baixa (Roma) e da inauguração do Ivete Sangalo; além de duplicação da captação
CRE-TEA - Novo Mundo, em novembro/2016. de doações em toda sociedade para manter o
Martagão Gesteira e evitar novas crises causadas
Outro avanço importante foi a ampliação pelo subfinanciamento do SUS.
do contrato SESAB de desospitalização de
pacientes crônicos, que permitirá aumentar em A Liga Álvaro Bahia parabeniza os seus
pelo
envolvimento
na
50% o número de famílias beneficiadas com colaboradores
este importante projeto de saúde e também construção do planejamento e, em especial,
pelo engajamento de sempre na sua
humanitário.
execução. As crianças da Bahia agradecem.
A Liga Álvaro Bahia vem mantendo a disciplina
na sua metodologia de gestão, baseada no PDCA
(Planejar, Agir, Medir e Melhorar) e no respeito
ao planejamento orçamentário, pois acredita
que isto é um dos pilares da transformação da
instituição ao longo dos últimos 7 anos, onde
passou de um faturamento anual de R$ 12
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Cerca de 2 mil pessoas
participaram da II Corrida
Colorida de Combate ao
Câncer Infantil
Aproximadamente 2 mil participantes coloriram Salvador num percurso de 4 km
no mês do Combate ao Câncer Infantojuvenil. A II Corrida Colorida de Combate
ao Câncer Infantil foi marcada pela alegria dos participantes de todas as idades,
que se divertiram durante todo o trajeto. A animação na chegada ficou por conta
da Academia Alpha Fitness e de Tio Paulinho. O apresentador Alessandro Timbó
comandou o evento que se transformou em uma grande festa, que contou também
com a participação de 15 crianças, pacientes e ex-pacientes do Hospital Martagão
Gesteira. Toda a renda arrecadada será destinada para a melhoria dos serviços da
oncologia da unidade.
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ENTREVISTA
Geminiana de 17 de junho, a soteropolitana Rosina
Bahia Alice Carvalho dos Santos nasceu no mesmo
dia, 24 anos depois, da fundação da Liga Bahiana
Contra a Mortalidade Infantil, hoje Liga Álvaro
Bahia Contra a Mortalidade Infantil. Bibliotecária,
viu no exemplo do avó, o médico Alvaro Pontes
Bahia, o amor pelas crianças da Bahia. As obras
sociais tocadas por ele a encantavam. Alguns anos
após a morte de Dr. Álvaro, que ocorreu em 1964,
D. Rosina passou a fazer parte do Conselho da
Liga e por dezoito anos atuou como Presidente
da sua Diretoria Executiva, assumindo de 2014
a 2016 a função de presidente do Conselho
e da Administração. A partir de setembro de
2014, foi nomeada Presidente de Honra da
instituição. É também conselheira do Conselho de
Adminsitração.
1.A Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade
Infantil surgiu há quase 94 anos do sonho do
seu avô, o médico e professor Dr. Álvaro Pontes
Bahia, e de dois grandes amigos: Dr. Joaquim
Martagão Gesteira e Dr. Álvaro da Franca
Rocha, de reduzir os altos índices de mortalidade
infantil. De lá para cá, o que mudou?
A assistência melhorou muito; o acesso às
informações e aos atendimentos foram ampliados
e os índices da mortalidade caíram.
2.Como neta de Álvaro Bahia, algum fato
relacionado à dedicação dele enquanto coidealizador de uma grande obra filantrópica a
tenha marcado?
Desde criança sempre ouvi falar da Liga e do ideal
de meu avô de construir um hospital pediátrico. O
que mais me chamava a atenção era a dedicação,
a preocupação aos detalhes, a competência e o
seu cuidado com as crianças. “Vovô Bahia”, como
era carinhosamente chamado pelos pequenos
pacientes, era amigo, atencioso e muito querido.
Eu o vi atento a todos os detalhes da construção
e equipamentos do Hospital Martagão Gesteira:
queria fazer sempre o melhor para as crianças da
Bahia, particularmente as mais carentes. A ideia
dele sobre a criação de um hospital pediátrico
tinha o intuito de complementar e ampliar a
assistência ambulatorial que já era dada pela
Liga, principalmente quanto à necessidade
de cirurgias. Mas, infelizmente, ele não o viu
funcionando, embora estivesse todo pronto. Ele
tinha receio de que não houvesse os recursos
financeiros necessários para a sua manutenção.
Faleceu em outubro de 1964; o hospital iniciou o
seu atendimento em março do ano seguinte com
a inauguração da unidade ambulatorial. Foram 19
anos de espera e dedicação. Em 1966, inaugurouse a unidade de internação. Era, então, o único
hospital pediátrico do norte e nordeste do Brasil.
3.Qual o maior ganho, enquanto ser humano,
que atua no terceiro setor trouxe para a sua vida?
A gratificação, que é muito grande, principalmente
quando vemos a grande quantidade de anônimos
pequeninos que são atendidos, melhorando a sua
condição de vida. Dar um pouco de si e entender a
obra e o valor dela nos gratifica demais. Muito nos

motiva a certeza de que, com a nossa participação,
enquanto cidadãos, conseguimos contribuir para
a continuidade dos serviços de excelência em prol
das crianças.

Melo, que hoje é o Presidente da Liga. O Martagão
ocupa uma função importante na saúde da Bahia,
particularmente das crianças, sendo grande
parceiro dos governos municipal, estadual e federal
na sua nobre missão de promotores da saúde.

4.Em 2016, a senhora recebeu importantes
honrarias: a Medalha Thomé de Souza, no mês de
abril, por iniciativa do vereador Edivaldo Brito,
e, em novembro, o Prêmio Núcleo Destaque com
o Troféu Personalidade Bahia, concedido pelo
Núcleo de Decoração da Bahia. Em 2007, já havia
sido agraciada com a Comenda Maria Quitéria,
através de uma iniciativa do vereador Everaldo
Bispo. Qual o significado dessas condecorações
para a senhora?
Embora muito sensibilizada e agradecida, entendo
que fui, apenas, escolhida para representar o
Martagão. Os méritos são da própria instituição.
Há 20 anos que participo da vida do Hospital
Martagão Gesteira e me sinto muito feliz, honrada
e agradecida a Deus por essa oportunidade.

6.Entre os principais marcos da história da Liga,
qual considera o mais relevante?
Foram muitos, inclusive, diversas atividades
pioneiras, mas destacamos a criação de primeiro
Banco de Leite materno do país, a fundação
da Escola de Puericultura Raymundo Pereira
de Magalhães e a criação do próprio Hospital
Martagão Gesteira, com suas conquistas, citamos
a criação da brinquedoteca, ludoteca, biblioteca,
Memorial Álvaro Bahia, Arquivo Histórico
Documental, UTI’s, UTD, capela e residências
médica e multiprofissional, dentre outros,
constituindo, assim, o seu tripé fundamental:
assistência, ensino e pesquisa.

5.No segundo semestre de 1996, o Martagão
Gesteira, passando por uma grave crise
financeira, chegou a ser fechado. A senhora
foi decisiva para a reabertura do hospital. A
reabertura teria sido o maior desafio na história
do hospital?
O hospital estava passando por sérias dificuldades
financeiras. Foi quando, sem saída, o Conselho
resolveu fechar a unidade, pois estava impraticável
mantê-la aberta. De fevereiro a dezembro de 1997,
foram feitas análises de viabilidade e contamos
com a colaboração do então Governador Paulo
Souto, que entendendo a importância da obra,
sensibilizou-se com a sua situação e proporcionou
os meios de reabri-la com a colaboração do então
Secretário de Saúde, José Maria de Magalhães
Netto. Muitas crianças ficaram sem atendimento
nesse período. A partir de janeiro de 1998, os
serviços foram sendo retomados e ampliados com
o trabalho de toda a equipe. Em 2009, passou a
ter auto-gestão sob a liderança de Dr. Emanuel

7.O que gostaria de ter realizado à frente da Liga
e ainda não alcançou?
A construção de uma casa de apoio para pacientes
do interior, de uma creche, a implantação
de atendimento itinerante com equipe
multidisciplinar, principalmente em bairros
periféricos de Salvador, a abertura de uma nova via
de comunicação para o Toroó, facilitando o acesso
ao hospital e a ampliação do espaço físico do
Martagão para melhor atender a grande demanda,
ampliando a suacapacidade de oferta de serviços.
8.Quais são os seus planos para o futuro?
Continuar a dar todo o apoio possível a essa
abençoada obra e prosseguir o resgate histórico da
instituição e de seus fundadores, além de levar à
frente a concretização do seu planejamento técnico
institucional.
Colaborou para esta entrevista, a Sra. Romilsa
Almeida, funcionária do Arquivo Histórico
Documental do Hospital Martagão Gesteira.
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DOAÇÕES

Assinatura do contrato de parceria com o Esporte Clube Vitória

Corrida Salvador Jovem

Doação da CAAB (Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia)

Doação de toalhas e lençóis pela Ferreira Costa

Chá Beneficente da Confeitaria Priscila Diniz

Doação de fraudas no evento CONSAD

Jantar Beneficente da inauguração do Restaurante Madero

Nossa Senhora Aparecida- Doação de alimentos

Ação voluntária do grupo Semente do Riso para a campanha Um Dia
Pode Mudar Tudo

Exposição de obras A Vida é Bela em prol do Hospital Martagão
Gesteira

Salvador Restaurante Week

Visita do ator Wagner Moure e grupo voluntários para distribuição de
brinquedos no Natal
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INDICADORES
ATENDIMENTO 2016
ATENDIMENTO AMBULATORIAL

159.000

ATENDIMENTO GERAL

419.622

NÚMERO DE CIRURGIAS

5.908

NÚMERO DE INTERNAMENTOS

7.555

100
50
10

RAIO X

150

4.770

ULTRASSONOGRAFIA

200

ELETROCARDIOGRAMA E
ECOCARDIOGRAMA

EXAMES LABORATORIAIS

250

35.826

NÚMERO DE INTERNAMENTOS

300

RAIO X

NÚMERO DE CIRURGIAS

350

7.404

ATENDIMENTO GERAL

400

ULTRASSONOGRAFIA

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

450

112.763

ELETROCARDIOGRAMA E
ECOCARDIOGRAMA

EXAMES LABORATORIAIS
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TRANSPARÊNCIA
Aquisições - Programa Sua Nota é um Show
Etapa

Itens

Valor Final

32ª

2 Switchies Gerenciáveis 100/1000 48 portas + 2 F.O. | 2
Roteadores Wi-Fi Corporativos | 5 Computadores Servidor | 5
Computadores Desktop | 5 Teclados STANDARD USB KB8153
Preto | 4 Mouses Opticos USB 5VDC 80MA RTM019 1LXU 1

R$ 49.712,96

33ª

1 Servidor X-TALK Call Center | 2 APCs Nobreak Smart-UPS
3000VA 2700W | 2 APCs - Cartões de Gerenciamento de Rede | 2
Réguas 20 Tomadas para Nobreak | 2 APCs Cabo Padrão Brasil | 7
Roteadores WIFI UNIFI LR | 1 NAS Seagate 4TB 2 Baias 2 x 2TB | 1
NAS Seagate Pro 4 Baias (Sem Disco) | 2 Discos de 300 SAS para o
Servidor DELL R430 | 2 Discos de 600 SAS para o Servidor HP
DL360 | 2 Fontes de Servidor HP DL380 500W | 2 Cabos FORÇA
HP 1.83M 10A C13 NBR14136 | 1 Processador HP DL380 Gen9
E5-2630v3 Kit | 2 Memórias HP 16GB para Servidor | 3 HP 600GB
12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | 1 Perfurador Osseo Canulado
Pneumatico | 4 Serras Eletricas de Gesso 220 V NEVONI

R$ 132.566,99

34ª

35ª

3 razek full | 3 mandril power | 3 caixa para esterilizacao razek - cxpl
002-1 | 15 vbalao reserv oxigenio (bolsa de 02 mark iv) | 25 suporte
de soro todo em aço inóx | 1 autoclave ahmc-13 ecospeed 54l | 34
balao respiratorio c/ laco em silicone 500 | 15 balao respiratorio c/
laco em silicone 1000 | 43 mascara silicone n. 2 p/ reanimador infantil
| 8 circuito para anestesia infantil 8 r$ 279,99 | 1 medicamento |
1penso
2 impressoas Zebra | 3 leitores ópticos móveis | 2 leitores ópticos
fixos | 1 Polígrafo

R$ 129.184,86

R$ 109.327,21

Aquisições - Emendas Parlamentares 2016
Parlamentar

Itens
40 Ar Condicionados, 2 Computadores Servidor (Médio e
grande), 53 Computadores Desktop (Básico)

Joséph Wallace

40 Longarinas, 1 Centrífuga Laboratorial, 155 Poltronas, 2
Poltronas para Doação de Sangue, 3 Carros de Emergência,1
Banho Maria, 1 Seladora

Status Valor Final
Adquirido
R$ 438.000,00
A adiquirir

1 Bomba Injetora de Contraste, 1 Lavadora Ultrassônica

Adquirido

4 Monitores Multiparâmetros,

Adquirido

10 Estetoscópios

A adiquirir

1 Calandra de Alta Produção (com cilindro acima de 2 metros)

A adiquirir

1 Secadora de Roupas Hospitalar (capacidade acima de 30 Kg),
1 Autoclave Hospitalar Horizontal (acima de 350 litros), 1
Lavadora Extratora de Roupas Hospitalar, 1 Secadora de Roupas
Hospitalar (capacidade acima de 30 Kg), 1 Lavadora
Termodesinfectora

Adquirido

1 Carro para Transporte de Materiais

A adiquirir

1 Switch, 3 Carros de Emergência, 8 Suportes de Hamper, 25
Bombas de Infusão de Seringa, 5 Computador (Desktop-Básico)

Adquirido

R$ 199.070,00

Felix Mendonça Jr.

25 Camas Hospitalares Tipo Fawler Elétricas, 55 Cama
Hospitalar Tipo Fawler Mecânica

Adquirido

R$343.000,00

Erivelton Santana

5 Switchies, 2 Computadores Servidor

Adquirido

R$ 57.900,00

Márcio MArinho

Amauri Teixeira

João Leão

Walter Pinheiro

João Durval

R$ 200.000,00

R$ 121.000,00

R$ 289.911,00

R$ 600.000,00

CONHEÇA OS PARCEIROS DA LIGA ÁLVARO BAHIA
Padrinhos do Martagão
Aline Peixoto
Ivete Sangalo
Saulo Fernandes
Pojeto Adote um Leito
Assembleia Legislativa
Brasilgás
Carmem Amissi Garcia
Construtora Elos
Hm Contabilidade
Ivan Luiz Evangelista
Lm Trasportes
Sintracom
Toledo & Toledo Advocacia E Consultoria
Empresarial
2ª Corrida Colorida de Combate ao
Câncer Infantil
Alessandro Timbó
Amab
Angoluz
Biscoito Marilam
Caixa + Governo Federal
Club Correio
Club Espanhol
Contax
Corpus Vitalle
Corrida Daventura
Dr.lauro Alves
Fba
Frésca +ohh Sports
Instituto Sabin
João De Barros Filmes
Loygus
Mais Estruturas
Mamute Sinalização
Mundo Esporte
Nova Solução Digital
Oab Ba
Obrigado
Prefeitura De Salvador
Saltur
Salvador Shopping
Sítio Barreiras
Sobape
Spn Vídeo
Tia Sônia
Tio Paulinho
Transalvador
Corrida Salvador Jovem
Tuchê Runners
Zé Eduardo
Show Ivete Canta o Amor
Flávio Venturine
Gilmelandia
Governo do Estado da Bahia
Iessi
Ivete Sangalo
Jorge Vercillo
Lucas Marques
Margareth Menezes
Neojiba
Rode Torres

Saulo
Solange Almeida
Tabatha Almeida
Vicky Valentim
Victor e Léo
Voluntárias Sociais da Bahia
Chá Solidário
Confeitaria Priscilla Diniz
Tatá Canhedo
Ação Alpha Ama O Martagão
Rede Alpha Ftness
Campanha R$3,00 de Solidariedade
Servidores da Assembleia Legislativa do
Estado da Bahia
Feijoada do Bem
Adep- Ba
Alexandre Peixe
Amab
Amatra 5
Ampeb
Banda Harmonize
Daniel Vieira
Gilmelandia
Restaurante Pereira
Exposição de Arte Shopping Bella Vista
Clara Mathias
1º Jantar do Bem
Adelmo Casé
Bahia Pescado
Bel Borba
Casa Malbec
Luiz Souto
Restaurante 33
Silvia Toledo
Jantar beneficente do Restaurante
Madero
Restaurante Madero
Salvador RestauranteWeek
Lícia Fábio Produções
A Porteira
Adam Cozinha Originária
Al Mare
Alfredo Di Roma
Barbacoa
Bargaço
Bella Napoli
Blue Praia Bar
Cajú
Cantina Du Vini
Carro de Boi - Shopping
Casa di Vina
Cedro Restaurante
Doc Casual Dinning
Ferreiro Café
Gattai Restaurante
Lafayete
L’Entrecôte de Paris
Maria Mata Mouro
Ola Cevicheria
Parrilla e Vino
Restaurante La Cucina
Salvador Dalí

Soho - Bahia Marina
Soho - Paseo Itaigara
Soho - Stera
Yoko Sushi
Arraiá do Galinho
Tv Aratu
McDia Feliz 2016
AMO
Artcam
Axxo
Brasilkirin
CCR Metrô
CDL Salvador
Central do Outdoor
Cian
Confraria da Música
Ferreira Costa
GACC-BA
Girlan Outdoor
Harley-Davidson
Home Design
Hospital Estadual da Criança (HEC)
João de Barro Filmes
Limtis
Loygus
Mais Estruturas
Metrópole
Midia Bus
Nana Sarmento
Nelore Juracy
Novit Consultoria e Soluções em TI
Pelicano Produções
People Produções
Promédica
Rede Bahia
Revista Encontre Aqui
Rocca Forneria
Rua 15
Salvador Norte Shopping
Saulo Fernandes
Saulo Kainuma
Sertenge
Shopping da Bahia
Sinart
TipoSet
Tribuna da Bahia
Tv Aratu
Unijorge
Uranus
Videovic
Zoom ImagensInvestidores de
Projetos
Fundo de Assistência a Criança e ao
Adolescente
Exposição Beneficente A Vida é Bela
Aliança Francesa
Consul Laurent Canovaes
Consulesa da França na Bahia, Izabel
Canovas
Geracina Aguiar
Rotary Distrital 4550
Doações pontuais
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Bomix Indústria De Embalagens
Bordados E Cia
Coral
Desembargador Mário Albiani
Ferreira Costa
Ford
Fundação Bradesco
Gráfica Tiposet
Instituto Embelleze Vitória da Conquista
Núcleo de Decoração da Bahia
Rotary E-club da Bahia
Sicoob- Ba
Gêneros Alimentícios
Colégio Anchieta
Colégio Cemaj
Colégio Kolping
Colégio Vanguarda
Colégio Vitória Régia
Delicatessen Mouraria
Escola Casa do Sol
Escola Girassol
Farmácia Santana
Feijão Tio Neco
LB Home
Libert Seguros
Limiar
Lions Club de Salvador Norte
Lions Club de Salvador Sudeste
Mesa Brasil
Nagem
Natural Gurt
Pão Pão Queijo Queijo
Paozinho Delicia
Rede Novotel
Samba
Sempre Avante
Sulamérica
Doações de descartáveis
Colégio Adventista
Curamed
Instituto de Saúde São Judas Tadeu
Monsanto
Polícia Rodoviária Federal
Camarote Solidário
Reino da Folia
Emendas Parlamentares 2016
Antônio Imbassahy
Benito Gama
Cláudio Cajado
Daniel Almeida
Erivelton Santana
Jorge Solla
Moema Gramacho
Paulo Azi
Roberto Britto
Senador Otto Alencar
Senadora Lídice da Mata
Tia Eron
Valmir Assunção
Walter Pinheiro

COMO AJUDAR:
ADOTE UM LEITO
O programa Adote um Leito conta com a parceria de empresas e
pessoas físicas que ajudam mensalmente o Martagão, contribuindo,
assim, para a manutenção dos quase 200 leitos do Hospital.
SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE
Deposite suas notas e cupons ﬁscais nas urnas do Martagão,
espalhadas em pontos comerciais e nopróprio hospital. Suas notas
serão revertidas em beneﬁcios para a assistência e estrutura.
LOJA VIRTUAL
Acesse a nossa loja virtual e adquira os produtos sociais do Martagão.
Vá agora na lojamartagaogesteira.com.br e encha o seu carrinho!

TELEMARKETING
A Liga Álvaro Bahia conta com um serviço de telemarketing. Com
ele, você pode ajudar mensalmente a instituição, programando sua
doação com uma de nossas operadoras. Nossos mensageiros vão até
você! Informe-se pelo telefone: 71 3032-3711.
DOE PAGSEGURO
Acesse o site e faça a sua www.martagaogesteira.org.br/doe-agora/
através de cartão de crédito, débito ou boleto. É simples e seguro!
Para outras informações e para doações de alimentos e bens, fale
conosco através do telefone 71 3032-3773 ou pelo email captacao@
martagaogesteira.org.br.

