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I Jornada de Pediatria:
Martagão é destaque no calendário científico

Fotos: Danilo Oliveira

R

eferência no atendimento
pediátrico, o Hospital Martagão
Gesteira retornou ao calendário
científico baiano, em abril, com a
primeira edição de sua Jornada de
Pediatria. Com o tema “O Cuidado
Interdisciplinar no Hospital Pediátrico”,
o evento reuniu especialistas para
abordar questões de áreas como
infectologia, pneumologia e cuidados
paliativos.
A I Jornada de Pediatria do Hospital
Martagão Gesteira, realizado entre os
dias 5 e 6 de abril no auditório da

Associação Baiana de Medicina (ABM) reuniu
também profissionais e estudantes de
áreas como medicina, enfermagem,
psicologia, fisioterapia, serviço social,
fonoaudiologia e nutrição. “A Liga Álvaro
Bahia e o Martagão são pioneiros no
tratamento de crianças no país, e quem
quer estar à frente precisa levantar e
debater questões científicas. Eventos como
este são importantes para a equipe buscar
inovação e contribuições para a saúde”,
destacou Antonio Novaes, Superintendente
da Liga.
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Editorial
NOSSO DESEJO É TRANSFORMAR CADA VEZ MAIS HISTÓRIAS
Doei uma velha camisa. Pelas mãos de
um voluntário, foi lavada e dobrada.
Das mãos amigas, para a prateleira do
Bazar Solidário. Lá, cada peça doada é
vendida por dois reais. Quando
voluntários transformam uma camisa
velha em roupa útil para alguém,
transformam, também, tempo em
solidariedade. De troco, sobram dois
reais que se somam a outros dois e
mais dois... que se juntam a outros
tantos reais que servem para comprar
medicamentos que curam crianças.
Crianças que chegam doentes e
voltam pra casa sorrindo... Parece
milagre, mas é simples: aqui uma
camisa velha salva crianças e vira
sorriso. A frase do final do ano não
anunciava apenas o desejo para um
ano novo que chegava. Era, na
Santos
verdade, a reafirmação da nossa
vocação! Transformar dor e doença

em vitória e superação. Na Liga, ao se
olhar bem, se vê história de
transformação por todo lado. Não são
apenas crianças que chegam doentes e
saem curadas. Algumas são acolhidas,
confortadas e seguem seu destino
inevitável. A elevada mortalidade
infantil ainda é uma triste realidade em
nosso meio. Mas a transformação está
em nós e se materializa de diversas
formas: um recém-graduado se forma
pediatra especialista. A
recém-enfermeira, psicóloga,
fisioterapeuta... Tantos são
aperfeiçoados aqui! A Liga é hoje líder
em formação de mão de obra
especializada em cuidar de crianças,
com amor. A experiência adquirida
nessa jornada vira ciência que é
compartilhada com outros centros que
também tratam de crianças. As
pessoas assistem a todo esse ciclo,

curtem e apoiam. Doam. E a ciranda
segue! Os meses iniciais de 2019 foram
mesmo uma ciranda solidária. Um ciclo
que mobilizou uma imensidão de gente.
Voluntários, profissionais, parceiros e
apoiadores. Uma engrenagem
maravilhosa. Teve Jornada de
Pediatria, teve evento no Sítio Chuin,
aniversários solidários e reformas de
consultórios. Ivete e Pampers doaram
fraldas. Médico residente do Martagão
foi campeão e venceu prêmio
científico. Teve novidade no
tratamento da leucemia. Lá no Bairro
de Roma, o Martagão comemorou dois
anos de vida completando 7100
cirurgias! Olhar para o futuro e encarar
o desafio de transformar dor e doença
em vitória e superação. A tarefa é
gigantesca. Por vezes, assusta! Exige
força e dedicação diária. Possível
somente, quando não se está sozinho.
Voluntários, profissionais, parceiros e
apoiadores: estamos todos juntos!
CARLOS EMANUEL MELO
Cirurgião Pediátrico e Diretor-Presidente da
Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (LABCMI)
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Promoção da Saúde MaternoInfantil é tema de curso

Aconteceu até o mês de agosto o curso
Foto: Correio / Reprodução

Paciente do Martagão é primeira
criança da Bahia a tratar leucemia
com arsênio
Um jovem de 13 anos é a primeira
criança da Bahia a tratar leucemia sem
quimioterapia convencional. O guia
terapêutico é realizado no Hospital
Martagão Gesteira, que participa do
desenvolvimento do protocolo
latino-americano para o tratamento de
Leucemia Promielocítica Aguda com o
ácido arsênico.
Alexsandro Gonçalves, de Eunápolis,
começou a receber o arsênico em
setembro e atualmente está no segundo
ciclo do tratamento, que deve demorar
cerca de oito meses. “Se não estivesse
fazendo este tratamento, ele teria todas
as reações comuns à químio, como
diminuição da taxa dos leucócitos,
sangramentos, precisaria de plaquetas.
A resposta está sendo maravilhosa”,
conta Dra. Juliana Costa,
onco-hematopediatra do Martagão.

O paciente chegou na unidade com
sangramentos e plaquetas muito baixas.
“Hoje, ele está muito bem, tanto que
ninguém acredita que tem leucemia”,
conta Maria de Fátima Gonçalves, mãe
de Alexsandro.
Embora seja inovador no tratamento da
Leucemia Promielocítica Aguda, o
arsênio é uma substância química
conhecida há mais de dois mil anos e já
usada, inclusive, como veneno. “Hoje a
indústria farmacêutica cobra caro pela
droga. Com verbas oriundas do SUS para
o tratamento da leucemia, não
conseguimos pagar por essa medicação.
Por isso, é muito importante a criação de
fundos e o financiamento para
tratamentos de ponta. Este é um caso
que conseguimos viabilizar o tratamento
com recursos oriundos de doações”,
enfatiza Dra. Juliana Costa.

HEC INAUGURA
CLASSE HOSPITALAR
Em novembro de 2018, o Hospital
Estadual da Criança (HEC)
inaugurou a classe hospitalar. A
ação faz parte do Serviço de
Atendimento à Rede em
Ambiências Hospitalares e
Domiciliares (Sarahdo)
desenvolvido pela Secretaria da
Educação do Estado. O serviço é
destinado a crianças internadas
que possuem direito à educação.
Cerca de 240 estudantes devem
receber o ensino somente em
Feira de Santana.

HEC realizou mais de 24 mil
atendimentos em 2018
Atenção à saúde da mãe e da criança é algo que faz parte do cotidiano do Hospital
Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana. Somente em 2018, foram realizados
23.594 atendimentos nas emergências pediátrica e obstétrica. Além disso, foram 1.650
partos no primeiro ano de funcionamento da maternidade. Desde 2015, a unidade é
administrada pela Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil. “O nosso desejo é
continuar atendendo todo o Estado da Bahia com o mesmo empenho, profissionalismo
e respeito”, destacou Márcio Lima, diretor geral do HEC.
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Centro de referência
para pessoas com
autismo completa
2 anos de atividades
Pioneiro no Brasil, o Centro de Referência
Estadual para Pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (CRE-TEA) completou dois anos
de atividades, em março, com mais de 9 mil
atendimentos realizados em áreas como
neuropediatria, psicologia e terapia ocupacional.
A unidade da Secretaria da Saúde do Estado da
Bahia (Sesab) é gerida pela Liga Álvaro Bahia
Contra a Mortalidade Infantil e fica localizada no
Campo Grande, em Salvador. O CRE-TEA conta
com salas equipadas para estimular o
desenvolvimento cognitivo dos pacientes, além de
equipe multidisciplinar formada por neuropediatra,
fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo,
fisioterapeuta, entre outros. Atualmente, 200

Foto: ASCOM SESAB

04 Destaques

pacientes estão em acompanhamento.
Através do Sistema Único de Saúde, o
CRE-TEA desenvolve também projeto
para matriciamento de profissionais de
saúde, processo de construção
compartilhada entre duas ou mais
equipes de saúde que criam propostas de

intervenção pedagógica e terapêutica.
No último semestre de 2018, 109
profissionais, de 26 cidades, participaram
do projeto, que tem como objetivo
sensibilizar os gestores municipais para o
fortalecimento da atenção às pessoas
com TEA.

Morre Dr. José Bahia, pioneiro da
cirurgia pediátrica brasileira e
ex-diretor do Martagão
No dia 9 de junho, perdemos um dos
mais importantes cirurgiões pediatras
de sua geração. José Raimundo Bahia
Sapucaia faleceu, aos 85 anos, no
Hospital São Rafael, em Salvador, após
um súbito processo infeccioso.
Dr. Bahia, como era conhecido, atuou
por mais de 50 anos na área e presidiu a
Sociedade Brasileira de Cirurgia
Pediátrica. Formado pela Escola Bahiana

de Medicina, foi diretor do Hospital
Martagão Gesteira, onde iniciou sua
trajetória. Atualmente, Dr. Bahia era
conselheiro da Liga Álvaro Bahia Contra
a Mortalidade Infantil, fundada por seu
tio, Dr. Álvaro Bahia, e presidia a
Academia Nacional de Cirurgia
Pediátrica (Ancipe). Dr. Bahia deixa
quatro filhos: Américo Neto, Pedro
Américo, José Bahia Filho e Mariana.

AGORA É HORA DE DOAR
MCDIA FELIZ | 24

DE

AGOSTO

O McDia Feliz está chegando. E essa é uma grande
oportunidade de ajudar no combate ao câncer
intanfo-juvenil. Compre seu ticket antecipado e
garanta sua doação ao Hospital Martagão Gesteira.
Adquira já seu ticket:

martagaogesteira.com.br
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Eloá, 12 anos,
é paciente
do Martagão
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Novo serviço:
Banco de Leite
é inaugurado
no HEC
Em outubro 2018, o Banco de Leite
passou a funcionar nas dependências
do Hospital Estadual da Criança, em
Feira de Santana. A mudança visa
atender amplamente às necessidades
demandadas de recém-nascidos
internados no HEC. A doação de leite é
uma ação solidária que pode ser feita
diretamente no Banco de Leite,
localizado no 6º andar, ou solicitada a
coleta em casa via telefone
(75 3602-0630) . O serviço é coordenado
pela enfermeira Lizandra Santos.

Hospital Dia do Martagão completa
dois anos com mais de 7 mil cirurgias
realizadas
O Hospital Dia Martagão Gesteira celebrou,
em novembro de 2018, dois anos de
inauguração com importantes resultados.
No período, 5.810 crianças e adolescentes
foram atendidos pela unidade e 7.182
cirurgias realizadas gratuitamente.
O Hospital Dia, unidade do Martagão
Gesteira especializada em cirurgias de
pequeno porte, oferece 350 vagas por mês
para consultas com cirurgião pediátrico de
crianças e adolescentes de 1 a 14 anos.
Hérnia umbilical, hérnia inguinal e
postectomia (fimose) estão entre os
principais procedimentos realizados na
unidade.

“A unidade oferece à sociedade,
principalmente aos mais carentes,
acessibilidade, qualidade e eficiência para
que o paciente marque a consulta e faça
pequenas cirurgias em um único ambiente,
com alta em até 12 horas depois do
internamento”, destaca Milena Alves,
coordenadora da unidade.

Localizado no bairro de Roma, na Cidade
Baixa, o Hospital Dia traz um novo conceito
em cirurgias pediátricas oferecidas pelo
SUS, pois não há necessidade de internação
prolongada. Na modalidade, a criança chega
pela manhã, acompanhada do responsável
legal, passa pela cirurgia e tem alta no
mesmo dia.
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HOSPITAL SOKIDS EM
LAURO DE FREITAS AUXILIA
CUSTOS DO MARTAGÃO
No Hospital SOKIDS, situado em Vilas
do Atlântico, os atendimentos
também são uma forma de ajudar o
Martagão Gesteira a atender
gratuitamente 80 mil crianças e
adolescentes. A renda da unidade da
Liga Álvaro Bahia contribui
diretamente com o Martagão,
hospital que há 54 anos assiste as
crianças da Bahia. O Sokids conta
com dois consultórios de pronto
atendimento, uma sala de
acolhimento e uma sala de
reanimação. A unidade dispõe de
serviços como emergência 24 horas,
Raio-X e Laboratório.
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Pampers e Ivete Sangalo doam
45 mil fraldas para o Martagão
Em março, uma parceria com a Pampers
garantiu um estoque de fraldas
descartáveis para os seis meses
seguintes. A doação de 45 mil fraldas
veio por meio de outra grande parceira:
Ivete Sangalo. A cantora, que já fez dois
shows em prol do Martagão, indicou o
hospital como instituição a ser
beneficiada pela marca.
Um dos objetivos do Martagão em 2019 é
aumentar os recursos vindos de
doações e parcerias. “A ideia é que os

parceiros colaborem em suas áreas de
atuação, com o que produzem,
atendendo às especificações que
precisamos. Se a sua empresa produz
seringas, queremos fazer uma parceria
na qual sejam fornecidas seringas para
um mês, um ano… e assim por diante,
pois as necessidades do Martagão são
contínuas”, destaca Felipe Feitosa,
gerente de Captação de Recursos da
Liga Álvaro Bahia.

Diretora técnica do
CRE-TEA ministra
vídeo-aula sobre
autismo
Doutora pelo Instituto de Ciências da
Saúde e Diretora Técnica do CRE-TEA, a
psiquiatra infanto-juvenil Márcia Pinho
ministrou webpalestra pelo sistema
Telessaúde da Secretaria da Saúde da
Bahia (Sesab). A aula teve como tema
“Contribuições no cuidado às pessoas
com Transtorno do Espectro Autista e
suas famílias”. A palestra teve como
público-alvo estudantes, gestores e
profissionais da Atenção Básica.

Residência do Martagão vence
VI prêmio professor Nelson Barros,
da Sobape
Pelo segundo ano consecutivo, a
Residência em Pediatria do Martagão
Gesteira foi laureada com o VI Prêmio
Professor Nelson Barros, da Sociedade
Baiana de Pediatria (Sobape). O trabalho
“Custos do Tratamento da Hidrocefalia
Infantil em um Hospital Pediátrico
Terciário”, do residente egresso Luan
Guanais Soriano (turma 2016-2018) levou
o primeiro lugar na categoria Residentes.
Na quinta edição do prêmio, Jáder
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Pereira Almeida, outro ex-residente do
hospital, venceu a mesma categoria.
A premiação aconteceu em março, junto
com a celebração dos 30 anos da
Sobape. O prêmio foi criado em 2013, em
homenagem à memória do fundador e
primeiro presidente da Sobape, o
professor emérito da Universidade
Federal da Bahia (Ufba) e pediatra Nelson
Barros.
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Projeto evento
solidário entrega
mais um consultório
reformado
Em janeiro, o Hospital Martagão Gesteira
inaugurou o segundo consultório reformado
com recursos do projeto Evento Solidário,
uma das modalidades de doação ao hospital. A
sala de atendimento foi reformada com
doações recebidas pelo casal Leonardo Telles
e Marianna Pedreira.
Em vez de presentes na festa de aniversário
de casamento, Leonardo e Marianna pediram
aos convidados doações em espécie para o
Martagão. O projeto Evento Solidário surgiu de
forma espontânea na sociedade baiana e o
Hospital abraçou como forma de viabilizar
reformas estruturais.
Os recursos arrecadados no projeto – sejam
eles através de casamentos, aniversários e
festas beneficentes – são utilizados para
realizar melhorias na estrutura do hospital.
Interessados em aderir ao projeto devem
procurar o setor de Captação de Recursos do
Martagão Gesteira (71) 3032-3808, para
combinar o formato que melhor se adeque à
sua ação.

Inclusão: CRE-TEA promove
baile de carnaval para autistas
Para ressaltar a importância da inclusão de autistas nos eventos culturais da cidade,
o CRE-TEA organizou um baile de carnaval para as crianças atendidas na unidade,
em fevereiro. O evento aconteceu no Passeio Público, no Campo Grande, em
Salvador. “A gente entende que o cuidado com as pessoas com autismo também
inclui a ocupação de espaços sociais. Pensando nisso, possibilitamos esse carnaval
inclusivo, para que eles também conheçam e sintam a energia da festa”, explica a
Coordenadora do Centro, Patrícia Vilasboas.
Entoada pela banda de fanfarra do Colégio Estadual João Caribé, que resgatou
sucessos antigos do axé, a festa teve duração de apenas duas horas, devido à
sensibilidade das crianças, e contou com brincadeiras saudáveis orientadas por
profissionais capacitados do CRE-TEA, rodinhas de dança, fantasias, confetes,
serpentinas e muita animação.
“O espaço, além de oferecer uma belíssima vista, que proporciona uma sensação de
calmaria, é protegido e seguro. Então, pensamos que aqui as crianças iriam ficar
tranquilas e mais à vontade para pode brincar e correr enquanto curtem o bailinho”,
declarou a coordenadora.
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I Jornada de
Pediatria do
Martagão é
destaque no
calendário
científico baiano
Referência no atendimento pediátrico, o
Hospital Martagão Gesteira retornou ao
calendário científico baiano, em abril, com
a primeira edição de sua Jornada de
Pediatria. Com o tema “O Cuidado
Interdisciplinar no Hospital Pediátrico”, o
evento reuniu especialistas em pediatria
para abordar questões de áreas como
infectologia, pneumologia e cuidados
paliativos.
“São temas atuais, presentes no nosso
enfrentamento diário, com uma forte
influência de experiência prática, e que
vão enriquecer todos os profissionais
envolvidos no evento”, destacou Dr. Carlos
Emanuel Rocha de Melo,
Diretor-presidente da Liga Álvaro Bahia
Contra a Mortalidade Infantil, entidade
mantenedora do Martagão Gesteira.
A Presidente da Sociedade Bahiana de
Pediatria (Sobape), Dra. Dolores
Fernandez, fez a palestra de abertura,
abordando “Atenção integral à criança”.
“Precisamos fortalecer o Sistema Único de
Saúde , da forma que ele acontece no
Martagão, com atendimento integral,
humanizado, recebendo pessoas de toda a
Bahia”, disse a pediatra.

Foto: Danilo Oliveira
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A programação, realizada nos dias 5 e 6 de
abril no auditório da Associação Baiana de
Medicina (ABM), teve, entre os
convidados, a presidente da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP), Dra. Luciana
Silva, que discutiu o tema “O pediatra no
mundo atual”. “Este evento demonstra o
trabalho cuidadoso que o Martagão
Gesteira presta às crianças da Bahia há 54
anos, sendo referência no atendimento às
mais diversas especialidades pediátricas,
tendo à frente respeitados profissionais”
destacou a presidente da SBP.
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“

A Liga Álvaro Bahia e o
Martagão são pioneiros no
tratamento de crianças no
país. Quem quer estar à
frente precisa levantar
e debater questões
científicas. A saúde em
todo o mundo vem
sofrendo rápidas
mudanças e evoluções.
Eventos como este são
importantes para a equipe

“

reavaliar, buscar inovação,
e novos caminhos que
tragam contribuições para
a saúde

Foto: Danilo Oliveira

Salientou Antonio Novaes,
Superintendente da Liga.

Calendário científico – A I Jornada de
Pediatria do Martagão Gesteira entra no
calendário de eventos científicos do
estado, como espaço de formação e
atualização de profissionais em pediatria.
“É mais um passo na consolidação de um
dos principais objetivos dessa instituição,
que é justamente criar todas as condições
para a melhoria da assistência às crianças
em nosso estado e nosso país”,
acrescenta Dr. Carlos Emanuel Melo.

Cerca de 150 profissionais e estudantes de
diversas áreas da Saúde participaram das
atividades nos dois dias do evento. “A
gama de assuntos do campo da Pediatria
me atraiu muito. Salvador é muito carente
nesse aspecto. Por isso não podia deixar
passar a oportunidade”, conta a estudante
de nutrição Jandeline Estrela.
Para a presidente de honra da Liga Álvaro
Bahia, Rosina Bahia, com a Jornada, o
Martagão reforça seu compromisso e

tradição com a formação dos profissionais
da pediatria baiana. “Isso está na essência
do Martagão, que se consolidou como um
dos mais importantes hospitais
pediátricos do Norte/Nordeste, assistindo
a milhares de crianças todos os anos e
formando profissionais para uma atuação
de caráter crítico, investigativo e ético”,
destacou Rosina Bahia.

O evento teve patrocínio da Companhia de
Gás da Bahia – Bahiagás, por meio do
Edital para seleção de projetos culturais,
sociais, esportivos, científicos
acadêmicos e ambientais, e apoio da
Faculdade IPEMED de Ciências Médicas e
da Nestlé. “É muito importante para a
Bahiagás estimular um evento científico
como este, que contribui com a saúde da
Bahia, e que tem a assinatura de um
hospital da relevância como o Martagão”,
ressalta José Carlos Galindo, Gerente de
Segurança, Saúde e Meio Ambiente da
Bahiagás.
Foto: Danilo Oliveira
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Programação diversificada
A programação do evento contou com
palestrantes de destacada experiência
acadêmica e de mercado. Muitos deles
integram o corpo clínico e de
preceptores do Martagão, onde,
diariamente, se deparam com casos
desafiadores. Entre os temas, também
foram discutidas questões como
“Pneumonia complicada na infância”
(pneumologista Dra. Luciana Sobral),
Cuidado Paliativo da Neonatologia à
Adolescência (oncologista Dra. Luciana
Nunes) e Problemas ortopédicos

“

comuns em pediatria (ortopedista Dr.
Fernando Garcia).
Na mesa sobre atualidades, o
neurologista Dr. Camilo Vieira falou
sobre “Crianças e mídias sociais”,
abordando os efeitos do excesso de
exposição a telas (TV, celular, tablets,
computadores) nos pequenos.
“O excesso dessa exposição,
principalmente antes dos 5 anos de
idade, tem causado problemas de sono,
atraso no desenvolvimento neurológico,
obesidade e transtornos psiquiátricos. É
fundamental que os profissionais de

saúde estejam cientes dos riscos aos
quais as crianças desta geração estão
expostas”, enfatiza Vieira.
O encerramento da I Jornada de
Pediatria do Hospital Martagão Gesteira
foi marcado pela homenagem à
presidente da Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP), Dra. Luciana Silva, após
sua palestra sobre “O pediatra no mundo
atual”. Uma das organizadoras do
evento, a oncologista pediátrica Luciana
Nunes, agradeceu o trabalho realizado
pela homenageada à frente da entidade
que dirige, representando os
especialistas do Estado.

Essa iniciativa é mais uma
oportunidade de fortalecermos
o engajamento dos profissionais
e melhorar a assistência que

“

prestamos. É também um
momento oportuno de
procedimentos

Foto: Danilo Oliveira

atualização de conteúdo e

Avaliou a pediatra
Dolores Fernandez.
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Confira os principais momentos da I Jornada de
Pediatria do Hospital Martagão Gesteira

Cefas Oliveira, Tainara Queiroz, Carol Godoy e
Carol Freire palestraram no primeiro dia

Luciana Silva, Presidente da SBP, e Luciana Nunes,
Coord. da Oncologia do Martagão

Dra. Marina Lordelo falou sobre diagnóstico
de hipertensão arterial sistêmica

Dr. Fernando Garcia abordou principais
problemas ortopédicos que atingem as crianças

Dra. Milena Pessoa, diretora médica do Martagão,
e Dr. Carlos Emanuel, diretor-presidente da Liga

Estudantes de diversas áreas
participaram da Jornada

Estudantes de diversas áreas
participaram da Jornada

Encontro foi marcado por discussões dos
temas apresentados nas mesas

Rosina Bahia, presidente de honra
da Liga, falou no encerramento do evento

Fotos: Danilo Oliveira
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DUDA

E MAIS 219
CRIANÇAS
PRECISAM DE
^
VOCE
ADOTE UM LEITO
O programa Adote um Leito é uma das modalidades de captação de
recursos, disponíveis para pessoas jurídicas e físicas, que ajuda o
Hospital Martagão Gesteira no custeio de 220 leitos. Com a doação
de R$ 1.000 (mil reais) por mês, durante um ano, os doadores
colaboram com despesas como medicamentos e refeições
diárias, para pacientes e seus acompanhantes.
Ajude o Martagão a levar tratamento médico
com qualidade para as crianças da Bahia.

Seja parceiro : (71) 3032-3808

TOTAL DO PASSIVO
INFORMATIVO DA LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL

64.961.786

61.669.589
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14 Entrevistas

Exposição excessiva às telas provoca
transtornos neurológicos nas crianças

U

m brasileiro adulto utiliza
dispositivos eletrônicos como
smartphones e tablets durante 9h
por dia, em média. E as crianças já
crescem neste ritmo acelerado. No
entanto, as consequências da exposição
excessiva a telas pode levar a distúrbios
no sono, retardo no desenvolvimento da
linguagem e até a problemas de
socialização. Esse foi o tema da palestra
do médico neuropediatra Camilo Vieira,
na I Jornada de Pediatria do Hospital
Martagão Gesteira.
Coordenador da Residência Médica de
Neurologia Pediátrica do Martagão, Dr.
Camilo fala, nesta entrevista, sobre o
impacto da exposição às telas, no
desenvolvimento das crianças.
Quais são as principais consequências
dessa exposição a telas?
Há muitos estudos ainda em andamento,
mas já é possível afirmar que esse
excesso de exposição pode

JORNAL DA LIGA

levar à obesidade, distúrbios no sono,
dificuldade de concentração ou queda no
rendimento escolar. Nas crianças abaixo
de 2 anos, por exemplo, isso tem trazido
impacto no desenvolvimento neurológico.
Elas estão falando, andando e aprendendo
a socializar muito mais tarde do que o
esperado.
Diante do cenário, como os pais têm
percebido esses efeitos?
É comum as mães irem às consultas com
neuropediatra achando que os filhos são
autistas, pelo fato de que as crianças não
falam e não conseguem interagir
socialmente. Claro, existem os casos reais
de autismo, mas, na maioria das vezes,
elas são apenas pouco estimuladas
porque passam a maior parte do tempo na
frente de uma tela, enquanto deveriam
estar brincando, interagindo, disputando
espaço, enfim, desenvolvendo habilidades

sociais. E quando você regula o tempo de
uso desses aparelhos tecnológicos,
depois de um tempo, já é possível notar
melhorias.
E como se chega a este diagnóstico?
Primeiro observamos se a criança tem
algum tipo de atraso no desenvolvimento.
Realizamos um questionário com a família
sobre os hábitos da criança, para entender
a relação dela com as tecnologias. Hoje, a
Academia Americana de Pediatria e a
Sociedade Brasileira de Pediatria
recomendam que crianças abaixo de 2
anos, por exemplo, não tenham qualquer
exposição a telas. Entre 2 e 5 anos, no
máximo 1 hora por dia, mas sempre com a
supervisão de um cuidador. E para
crianças acima de 5 anos, não existe um
padrão específico, mas recomendamos
nada além do que 2 horas por dia.

INFORMATIVO DA LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL

15 Entrevistas
O problema então é o excesso e não o
uso em si das telas?
Sim. É importante deixar claro que o
excesso é prejudicial. Não podemos
demonizar as tecnologias, que inclusive
são utilizadas para facilitar a
comunicação, interação entre as
pessoas, educação e até mesmo para
auxiliar na comunicação de crianças
com limitações físicas. Mas o fato é que
essa geração está sobre grande risco: as
complicações neurológicas causadas
pelo excesso no uso de telas que estão
cada vez mais portáteis e inseridas no
cotidiano. São problemas que já existem
desde o surgimento da televisão, mas
que se intensificaram com as novas
telas como smartphones e tablets.
Nesse caso, quais são as orientações
para os pais?

Quais são os casos mais comuns que
chegam ao seu consultório?
Depende muito da faixa etária. Abaixo
dos 2 anos, os principais casos são de
atrasos de linguagem, crianças que
falam muito pouco quando deveriam já
estar mais desenvolvidas. De 2 a 10 anos,
é comum ver alterações de humor, muita
irritabilidade. São crianças com baixa
tolerância à frustração, porque desde
muito cedo os pais usavam as telas
como instrumento de controle
comportamental. Está chorando? Dá o
tablet. Não consegue ficar quieto no
restaurante? Dá o celular. E isso gera um
processo de dependência que inclusive
já consta no Código de Doenças
Psiquiátricas.

Foto: Danilo Oliveira

O que dizem os estudos científicos
mais recentes sobre isso?
Existem muitas pesquisas em
andamento. Mas os dados preliminares
já indicam para um cenário alarmante.
Por exemplo, as evidências de que o uso
excessivo dessas telas provocam a
diminuição do córtex cerebral das
crianças, uma das partes mais
importantes do sistema nervoso,
responsável por memória, percepção e
linguagem. Outro aspecto é que alguns
pais receiam em retardar o acesso a
esses eletrônicos para não prejudicar o
desenvolvimento dos filhos mas, na
verdade, habilidade e desenvoltura para
manipular telas touch screen não são
sinais de inteligência, apenas uso
intuitivo. O que está em jogo é o futuro
de uma geração. Na década de 40,
vivemos um boom do tabagismo entre
crianças e adolescentes, até que se
observou os malefícios para a saúde.
Nos anos 80, foi a vez do consumo
excessivo de fastfoods. Hoje,
vivenciamos o ápice da exposição das
crianças a telas.
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“

Está muito claro
para a comunidade
científica os riscos
à saúde
ocasionados por
esses hábitos de
consumo. Agora é
hora de ampliar a
conscientização
das pessoas sobre
o tema.

“

A melhor forma de educar é pelo
exemplo. Não adianta você exigir que a
criança tenha pouca exposição a telas se
ela vir você fazendo isso o tempo inteiro.
Além disso, os pais precisam ter a
consciência que o melhor a ser feito é
também inserir as crianças nos
ambientes sociais. Atividades
extracurriculares na escola, jogos de
tabuleiro, integração com os amigos,
parque, aumento da interação com o
núcleo familiar. Enfim, tudo isso é muito
importante. Limitar o acesso às telas
apenas não resolve, vai gerar mais
irritabilidade.
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Centro de
Oncologia do
HEC completa
5 anos de
atividades
O Centro de Oncologia Infantojuvenil (COI)
do Hospital Estadual da Criança, em Feira
de Santana, em novembro de 2018,
completou cinco anos de atividades. Com
mais de 400 pacientes cadastrados, o
objetivo do COI é fornecer tratamento
adequado para os pacientes pediátricos
com neoplasias, trabalhando tanto na
reinserção em sua vida cotidiana, quanto
na sociedade. Atualmente, há cerca de 70
pacientes em tratamento na unidade.

Foto: ASCOM SESAB
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Primeira paciente com câncer
diagnosticada e tratada pelo COI, aos 14
anos, Thainá descobriu um tumor no
ovário e hoje, aos 19, está livre do câncer e
faz acompanhamento a cada seis meses.
“Logo no início comecei a sentir dores na
barriga, achava que era cólica forte.
Fizemos os exames rapidamente e aí veio
o diagnóstico de um tumor no ovário
esquerdo”, contou.

De acordo com o Dr. Maurício Meira,
coordenador médico do Centro, quando é
realizado um diagnóstico precoce, as
chances de cura dos pacientes
oncológicos aumentam. “É importante não
só a existência de um centro
especializado, mas também ações
educativas e orientações dos profissionais
envolvidos com o cuidado pediátrico”,
ressaltou.

Apesar de descobrir o tumor quando ele já
estava grande, Thainá conseguiu realizar a
cirurgia para retirada. “Foram 21 sessões
de quimioterapia; o tratamento levou seis
meses no total. Nesse período, eu tive que
parar de ir à escola. Eu tive que ser forte
pra aguentar, mas toda a equipe do

hospital me deu muito apoio. Sou muito
grata”, agradeceu.
O Centro de Oncologia Infantojuvenil do
HEC é composto por uma equipe
multidisciplinar de médicos, enfermeiras,
técnicos de enfermagem, assistentes
sociais, psicólogos, fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais. Além dos
oncologistas, várias especialidades
médicas fazem parte do tratamento:
patologistas, neurocirurgiões,
cardiologistas, odontologistas, pediatras,
hematologistas, nefrologistas, entre
outros.

Pesquisador do CRE-TEA esclarece
avanços no tratamento do autismo

Foto: Brumado Noticias / Produção

O farmacêutico e pesquisador Charliston Ribeiro Pinto participou da Semana
do Autismo em Brumado. No CRE-TEA, ele desenvolve o trabalho de
assistência aos pacientes, além da capacitação da rede de profissionais de
saúde que atua na Bahia.
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“O Transtorno do Espectro Autista (TEA) requer uma abordagem
multiprofissional e um comprometimento muito importante do sistema de
saúde”, destacou Charliston. De acordo com o pesquisador, quanto mais
precoce for o início do tratamento, maiores serão os ganhos do paciente com
TEA.”A gente costuma dizer que é um transtorno de oportunidades porque,
hoje, a gente vem buscando estratégias de intervenção precoce na doença.
Quanto mais precoce uma criança que tem autismo é tratada, melhores os
ganhos na vida adulta”, afirmou.
Durante o encontro, em Brumado, Charliston ainda frisou que é importante
trabalhar a qualidade de vida da família e o ganho de autonomia, comunicação
e socialização da criança com o transtorno.
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Solidariedade
tem cor: Corrida
Colorida reúne
três mil pessoas
em prol do
Martagão

Salvador se vestiu com as cores da
solidariedade, na 4ª Corrida Colorida do
Martagão Gesteira. O evento, realizado
em abril, na Orla do Jardim de Alah, teve
100% da renda revertida para o hospital.
Mais de três mil pessoas abraçaram a
causa do Martagão Gesteira e
participaram da Corrida. “Aqui, todo
mundo ganha. É uma festa para todas as
idades, um momento em que as famílias
se reúnem para ajudar o Martagão.
Eventos como este são importantes
porque trazem recursos que ajudam o
hospital nas despesas operacionais”,
afirma Maurício Martins, presidente do
Conselho de Administração da Liga

Álvaro Bahia Contra a Mortalidade
Infantil, entidade mantenedora do
Martagão. Além de muito Zim Color, pó
colorido que faz a festa da galera, o
público também se divertiu na Arena,
com uma programação pensada para
toda a família, com muita música e
dança. A manhã foi animada com sorteio
de brindes, show da banda Papazoni,
presença do grupo de humor 10
Ocupados, do digital influencer Leo
Marques e de Toninho Fontes, da
FitDance. A 4ª Corrida Colorida do
Martagão Gesteira teve o patrocínio do
Labchecap, Natural Gurt, Promédica,
Salvador Shopping e Zim Color.

Foto: Manuela Cavadas

Projeto do Martagão ganha
“Oscar da Amamentação”
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O Projeto Cardápio da Nutriz, do Hospital
Martagão Gesteira, ganhou o Prêmio
Boas Práticas de Aleitamento Materno.
Considerado o “Oscar da Amamentação”,
o prêmio tem o apoio do Unicef – Fundo
das Nações Unidas para a Infância. “A
iniciativa reforça o cardápio das mães
que amamentam, para que elas tenham
ingestão hídrica, calórica e proteica que
favoreça a produção do leite materno
durante o internamento, considerado
uma situação de estresse”, destacou
Aline Ramalho, Coordenadora do Serviço
de Nutrição do Martagão Gesteira, cuja
equipe foi representada no projeto pela
residente de Nutrição Suelyne Azevedo,
e sua preceptora Cátia Regina Bispo.
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Eventos e Ações

Viver bem: show de Elba Ramalho arrecada
3 toneladas de alimentos para o Martagão

Troco Solidário: Projeto do Instituto Ronald
McDonald destina recursos para o Martagão

Sítio Chuin: Aniversário solidário arrecada
R$ 65 mil para o Martagão

Show de Saulo e Luciano Calazans arrecada
leite para crianças do Martagão

Novembro Roxo no HEC é marcado
pelo II Seminário da Prematuridade

Oncologistas do Martagão participam do
congresso da Sobope, em Foz do Iguaçu

Hospital Sokids, completa 3 anos
em Villas do Atlântico

Empresária viaja mais de 2 mil km
para doar bonecas a crianças do Martagão

Elementais doa brinqudos feitos
especialmente para nossas crianças
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Eventos e Ações

Feira Bem Pet arrecada doações
de leite em pó

Martagão forma quarta turma do
Programa de Residência Multidisciplinar

Carnaval Solidário: Bloco Cultural
arrecada alimentos para o Martagão

Pacientes participam de
almoço na Cantina Don Bello

Martagão Gesteira recebe visita de
gestores do Hospital Sírio Libanês (SP)

Gestores da Liga participam de
“Clube do Empreendedorismo” da Unifacs

Pacientes do ambulatório recebem visita
do grupo Os 10 Ocupados

Músicos da Neojibá alegram tarde
das crianças internadas

Líderes da Liga se reúnem em evento
de Planejamento Estratégico
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COLABORE COM A LIGA
A Liga Álvaro Bahia
Contra a Mortalidade Infantil
(LABCMI) é uma instituição regulada
pelo Direito Privado, sem fins
lucrativos, com finalidades
filantrópicas, reconhecida de utilidade
pública, nas esferas municipal,
estadual e federal. Fundada em
1923, a LABCMI com o objetivo de
promover a assistência integral à
saúde da criança e da mãe, no
Estado da Bahia. É a instituição
mantenedora do Hospital Martagão
Gesteira, do Hospital Sokids, e a
responsável pela gestão do Hospital
Estadual da Criança (HEC) e do
Centro de Referência Estadual para
pessoas com Transtorno do Espectro
Autista (CRE-TEA).

FAÇA UMA DOAÇÃO

Para outras formas de doação, entre em contato
(71) 3032-3773 | 8146-2315

Foto: Erik Salles

Jorge é Voluntário da Liga Álvaro Bahia e Matheus, 4 anos,
é paciente do Martagão Gesteira.

Hospital Estadual da Criança

Hospital Martagão Gesteira
Rua José Duarte, 114, Tororó, Salvador, Bahia,
CEP: 40050-050
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CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL

Hospital Estadual da Criança
Avenida Eduardo Fróes da Mota, Brasília, Feira
de Santana, Bahia, CEP: 44089-340

www. martagaogesteira.com.br
relacionamento@martagaogesteira.org.br
Doações: 71 3032-3773 | 98146-2315
Marcação: 71 3041-3800
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Centro de Referência Estadual para
Pessoas com Transtorno do Espectro Autista
Largo do Campo Grande, 36, Campo Grande,
Salvador, Bahia, CEP: 40080-121

HOSPITAL INFANTIL

Hospital Sokids
Av. Praia de Itapuã, 340, Vilas do Atlântico,
Lauro de Freitas, Bahia, CEP: 42700-000
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