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CAPA

Martagão é um dos hospitais na linha
de frente do combate à pandemia
No primeiro semestre, uma pandemia modificou o mundo e impeliu uma nova dinâmica para hospitais de todo o
país. Diante dessa situação, o Hospital Martagão Gesteira assumiu um papel importante para garantir o
tratamento das crianças vítimas dessa nova enfermidade, além de assegurar a não interrupção daqueles que já
necessitavam da instituição para tratar outras patologias.
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Hospital Estadual da Criança
também adota medidas para
evitar contágio e transmissão

CRE-TEA adere à modalidade
de teleatendimento para
assistir os pacientes

Sokids implementa ações
preventivas na emergência
do Hospital

No HEC, muitas mudanças
tiveram que ser implementadas
por causa da pandemia.
Equipamentos de proteção
individual foram disponibilizados
adequadamente e houve um
escalonamento das equipes para
enfrentamento à covid, além da
readequação dos espaços e
remodelamento de rotinas.

Com o objetivo de minimizar os
impactos do isolamento social, o
Centro aderiu ao teleatendimento
para assistir aos pacientes e seus
familiares. Feito por
videoconferência, ele é realizado
por uma equipe multiprofissional
para acompanhamento dos
pacientes com transtorno do
espectro autista.

Diante das primeiras
confirmações de contaminação
local no Brasil, o Hospital Sokids
passou a seguir os protocolos de
atendimento instituídos nas
unidades privadas do país. Dentre
as medidas implementadas,
destacam-se as ações realizadas
na própria emergência.
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Editorial

O SUS E A
PANDEMIA

sofisticado sistema de saúde: o SUS. Sem
ele, seria impensável o enfrentamento à
Covid-19.

Em meio ao desenrolar da crise sanitária,
torna-se evidente a importância do SUS.
Patrimônio nacional, foi construído por
gerações de brasileiros.
No início do século passado, não havia
Covid–19. Isto, porém, não impedia o
debate sobre o conflito “liberdade versus
saúde coletiva”: varíola, malária e febre
amarela faziam as vezes do vírus atual. O
episódio conhecido como A Revolta das
Vacinas simbolizou a reação popular
contra intervenções na vida dos cariocas
no combate às doenças da época.
Discutia-se a obrigatoriedade da
vacinação, assim como hoje se discute o
lockdown. Se, há um século, os
brasileiros contavam com o brilhantismo
de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e
outros mais, hoje, dispomos de um

Como seríamos sem a vigilância
epidemiológica, o rastreamento e
catalogação dos casos num território tão
extenso e diverso? Inimaginável esse
enfrentamento sem o apoio de uma das
maiores redes de saúde do mundo. A
despeito das limitações funcionais, e do
parco orçamento, o SUS está
respondendo à pandemia.
SUS é um patrimônio imaterial. Se
estende além das estruturas físicas. Mais
que isso: é um sistema composto por
diversas leis, normativas, além do
gigantesco legado intelectual. O valor
desses ativos é impossível de se medir
em números.
Não obstante os avanços e tudo a se
comemorar, a atual pandemia realça
fragilidades e põe à prova muitos pontos
do sistema. Em xeque, a capacidade de
articulação entre os entes federativos.
São evidentes as áreas de
sombreamento de competências
reveladas por decisões conflituosas,
muitas vezes desordenadas e
incompatíveis.
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Outra significativa fragilidade reside na
excessiva interferência política sobre
decisões sanitárias. Se de um lado é
correta a premissa de que o SUS
pressupõe a participação política e social,
de outro é preciso maior respeito aos
fundamentos técnicos e científicos. Será
preciso reforçar os mecanismos para
proteger as diretrizes do sistema,
extirpando decisões que sejam alheias
aos interesses sanitários, por vezes
tomadas por inoportunos arroubos
políticos. A adoção de medidas neste
sentido traria maior agilidade e
pragmatismo no processo decisório,
especialmente em momentos de crise.
Figuram ainda entre as oportunidades de
melhora, o compartilhamento de
recursos, a integração de dados, além da
inclusão das modernas tecnologias que
brotam.
É evidente que a pandemia expõe a
necessidade de diversas transformações
em todo o mundo. No Brasil, dentre
tantas reflexões, é oportuno repensar o
sistema de saúde. Para o SUS, é tempo
de reafirmação e aperfeiçoamento.

CARLOS EMANUEL MELO
Cirurgião Pediátrico e Presidente da
Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (LABCMI)
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Martagão é um dos hospitais na
linha de frente do combate
à pandemia

N

o primeiro semestre de 2020, uma
pandemia modificou o mundo e impeliu
uma nova dinâmica para hospitais de
todo o país. Apesar de o foco dos casos
de Covid-19 não ser exatamente a faixa
pediátrica, crianças de diferentes
idades também foram acometidas
dessa doença, ocasionada pelo
Coronavírus. Diante dessa situação e
com alcance estadual, o Hospital
Martagão Gesteira assumiu um papel
importante para garantir o tratamento
das crianças vítimas dessa nova
enfermidade, além de assegurar a não
interrupção daqueles que já
necessitavam da instituição para tratar
outras patologias.
Além dos pacientes, foi preciso,
também, tentar minimizar os riscos e
impactos para profissionais e
familiares. Novas dinâmicas foram
construídas, setores destinados
exclusivamente para pacientes com
suspeita e confirmados com covid-19
foram criados, e o uso da tecnologia
ajudou a encurtar distâncias e permitir
a comunicação.

“O Martagão, como sempre ocorreu na
sua história, atende ao chamado da
saúde pública, nesse esforço para
garantir acesso à saúde para crianças
da Bahia. Estaremos sempre
colaborando dentro da nossa missão,
ainda mais num momento como este de
pandemia”, ressalta o Presidente da
Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade
Infantil, mantenedora do Martagão,
Carlos Emanuel Melo.

favorável para estes pacientes”,
destaca Varjão.

No total, de 16 de março a 30 de junho,
50 crianças deram entrada no Hospital
e tiveram diagnóstico confirmado para
Covid-19. Destas, 31 já haviam recebido
alta, até o fechamento desta edição,
curadas. Para o Diretor Médico da Liga
Álvaro Bahia, Risvaldo Varjão, o
Martagão tem tido “um excelente
resultado” no cuidado a estes
pacientes.

“Foi criado um hospital Covid dentro do
próprio Martagão, dedicadas uma
enfermaria e uma UTI e adaptado todo
um fluxo para suprimento e bom
funcionamento de forma isolada, para
evitar a disseminação do vírus na
instituição. Tivemos o cuidado de isolar
desde o acesso de entrada de
funcionários e familiares até o local de
refeição, sanitários exclusivos,
segmentação de equipe, além de
protocolos assistenciais, protocolos de
higienização, dispensação e uso de
EPI’s. Tudo focado na qualidade da
assistência e controle da
disseminação”, finaliza a Diretora do
Martagão, Erica Oliveira.

“Todo o empenho da administração e de
todo o corpo clínico do Hospital em
disponibilizar de forma assertiva e
coerente as melhores opções de
tratamento para essas crianças
permitiu que tivéssemos um desfecho
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A estrutura física do Hospital também
teve que passar por mudanças, como
mais uma das medidas preventivas.
Houve modificação do fluxo de acesso
de pacientes com suspeita ou
confirmação de covid, com a criação de
protocolos específicos para a
circulação deles.

04 Destaques

Hospital destina enfermaria e
UTI exclusivamente para
tratar Covid-19
Para tratar os casos suspeitos e
confirmados da Covid-19, o Martagão
destinou uma enfermaria inteira e uma
UTI com dez leitos exclusivamente
para este fim, contratualizados com a
Prefeitura de Salvador.

com esses casos, reduzindo o número
de profissionais da equipe expostos à
Covid-19. Essa medida nos dá uma
maior segurança e proteção para os
colaboradores e os demais pacientes
da unidade”, afirma o Diretor Médico
do Martagão, Risvaldo Varjão.

A medida visa tratar com segurança as
crianças que estiverem sob suspeita e
aquelas cujo diagnóstico for
confirmado. Permite, ainda, que os
demais setores do Hospital possam
funcionar, reduzindo o risco de
contaminações.

Segundo o Presidente da Liga Álvaro
Bahia, Carlos Emanuel Melo, a parceria
com o poder público viabiliza a
implementação das ações de
combate. “É um grandioso esforço o
que a Prefeitura de Salvador e o
Governo do Estado têm feito e
“Com a destinação de uma enfermaria continuam fazendo para combater a
e UTI específicas, conseguimos fazer a disseminação do Coronavírus”,
restrição de profissionais que atuam
ressalta.

Outras medidas de prevenção para combater
transmissão e contágio do vírus são adotadas
acompanhantes para ações preventivas; a suspensão de
ações e eventos que provoquem aglomeração de
pessoas;
Uma campanha de etiqueta respiratória para
colaboradores e acompanhantes foi criada. Houve
suspensão de visitas e restrições para a troca de
acompanhantes. As Brinquedotecas e o Bazar tiveram
que ser temporariamente fechados para evitar
contaminação de objetos, com suspensão das atividades
dos voluntários.

Diante da pandemia do Coronavírus, a direção do Martagão
adotou todas as medidas preventivas para garantir a segurança
dos pacientes, colaboradores e familiares, a fim de combater a
transmissão e o contágio do vírus.
Dentre as ações, destacam-se, além da enfermaria e UTI
exclusivas, a distribuição de equipamentos de proteção
individual e blitz para verificar o uso adequado; o reforço das
ações de higienização das dependências da unidade; a
ampliação da conscientização de profissionais e
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Com relação aos profissionais, foi elaborado um protocolo
pela Medicina Ocupacional da instituição, baseado em
manual da Anvisa, com o intuito de fazer uma busca ativa
de casos. Os profissionais sintomáticos são
imediatamente testados e afastados.
As ações de contingência serão atualizadas
constantemente, de acordo com o estágio da pandemia e
conforme as orientações do Ministério da Saúde.
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Hospital Estadual da Criança
também adota medidas para
evitar contágio e transmissão
No Hospital Estadual da Criança (HEC), unidade da Secretaria da Saúde do
Estado gerida pela Liga Álvaro Bahia, a adoção de medidas de combate à
pandemia para evitar o contágio e transmissão do Coronavírus também foi o
foco neste primeiro semestre de 2020.
Diante deste novo contexto, muitas mudanças tiveram que ser
implementadas no Hospital, localizado em Feira de Santana. Equipamentos
de proteção individual foram disponibilizados adequadamente e houve um
escalonamento das equipes para enfrentamento à Covid, além da
readequação dos espaços e remodelamento de rotinas, a fim de oferecer um
melhor atendimento.

“

“Mesmo com a pandemia, continuamos prestando atendimentos de
emergência de média e alta complexidade e passamos a ser referência da
região para atendimentos de pacientes da pediatria e obstetrícia com
suspeita ou diagnóstico confirmado para a Covid-19. Tem sido um desafio
para a nossa unidade, que temos cumprido com empenho e excelência de
sempre”, destaca o superintendente do HEC, Márcio Lima.

Foram instaladas barreiras físicas nas
recepções e pias em lugares estratégicos,
como também houve aumento do quantitativo
de álcool em gel nas instalações. Como forma
de ajudar no controle de disseminação da
doença, foram criadas rondas sistemáticas:
uma equipe de referência passou a visitar
todos os setores, para orientar as equipes e
fiscalizar.
“O fluxo foi construído para minimizar, ao
máximo, os riscos tanto para pacientes, quanto
para os profissionais. Os protocolos e
treinamentos sobre paramentação e
desparamentação foram bem recebidos pela
equipe, e os ajustes necessários foram
realizados, conforme as dificuldades foram
aparecendo. Apesar do grande trabalho,
conseguimos enxergar os frutos dele,
conseguindo proteger a equipe e pacientes de
forma efetiva”, acrescenta a infectologista do
HEC Karine Grilo.
No total, até 30 de junho, o HEC atendeu 508
crianças com suspeita de Covid-19. Destas, 21
tiveram confirmação. Até o fechamento desta
edição, já haviam ocorrido 447 altas
hospitalares. No caso dos adultos, foram 65
pacientes, com 23 confirmações.
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CRE-TEA adere à modalidade de
teleatendimento para assistir os pacientes

Com o objetivo de minimizar os impactos do isolamento
social durante a pandemia, o Centro de Referência
Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro
Autista (CRE-TEA), gerido pela Liga Álvaro Bahia, aderiu à
modalidade de teleatendimento para assistir aos
pacientes e seus familiares.
Feito por videoconferência, o teleatendimento é realizado
por uma equipe multiprofissional para acompanhamento
dos pacientes com transtorno do espectro autista.
Foram disponibilizados atendimento individual, em grupos
de pacientes e de famílias, além de um canal direto, por
meio de telefone para tirar dúvidas, solicitar relatórios e
renovação de receitas.
Também foram produzidos cards de frequência semanal
disponibilizados em grupos de Whatsapp de familiares de
pacientes, com intuito de orientá-los sobre como proteger
e cuidar de seus filhos no contexto da pandemia.
Cerca de 75% dos pacientes aderiram aos atendimentos
de teleorientações. “A despeito dos desafios enfrentados
pelos profissionais e familiares, considerando que a
maioria dos pacientes assistidos na unidade exigem apoio
substancial em virtude do quadro de gravidade da doença,
essa modalidade de atendimento teve uma boa aceitação
por parte dos familiares, que puderam ao longo desse
período receber orientações específicas de como conduzir
e manter a rotina desses pacientes durante o isolamento
social”, afirmou a Diretora Geral do CRE-TEA, Déa Márcia
Magalhães.
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Pioneiro no país, o CRE-TEA é resultado de uma
parceria da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade
Infantil com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
(SESAB). Funciona no prédio que foi doado à entidade,
que serviu de sede para a antiga Escola de Puericultura
Raymundo Pereira de Magalhães, fundada pela Liga, em
1937. Lá também funcionou o primeiro Banco de Leite
Materno do país.
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Sokids implementa ações preventivas na
emergência do Hospital

Diante das primeiras confirmações de contaminação local no
Brasil, o Hospital Sokids, que pertence à Liga Álvaro Bahia,
passou a seguir os protocolos de atendimento instituídos nas
unidades privadas do país. Dentre as medidas
implementadas, destacam-se as ações realizadas na própria
emergência.
Os pacientes foram divididos em dois grupos: aqueles que
apresentavam quadros respiratórios e aqueles que não
tinham estes sintomas. O objetivo é atender às mudanças
provocadas pela pandemia e oferecer mais segurança. Com o
novo fluxo e após uma minuciosa triagem feita pela equipe de
enfermagem, o paciente passa a ser encaminhado para a ala
correspondente ao seu quadro clínico, permanecendo lá, até
à alta hospitalar.
"Diante do cenário da mudança no perfil dos atendimentos na
unidade, o Sokids e toda sua equipe se adaptaram
rapidamente às novas exigências do Ministério da Saúde e às
novas demandas exigidas pela saúde suplementar nesse
período", ressalta a pediatra e Diretora técnica do Hospital
Sokids, Raquel Birne.
O uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), como
touca, avental, máscara e luvas, também passou a ser rotina
para todos os atendimentos dentro do Hospital. "A cada dia
surgem novidades sobre a infecção pelo Coronavírus. Mas, a
cada nova descoberta, o Sokids tem se adequado
rapidamente a ela", frisa.
Do final de março a junho de 2020, foram atendidas 59
crianças ou adolescentes com quadros suspeitos de
Covid-19. Todos eles fizeram o exame RT-PCR para Covid-19.
Destes, 14 pacientes tiveram resultado positivo. A maioria
apresentou sintomas leves.
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Além da emergência, o hospital passou a utilizar,
também, a telemedicina, na qual as consultas são feitas
por pediatras especializados, num ambiente virtual, em
um sistema de informação seguro.
Os pacientes que apresentam quadros clínicos mais
leves ou com aquelas situações clínicas em que o
exame físico presencial não seja imprescindível podem
agendar suas consultas no ambiente virtual. Nesses
atendimentos, caso sejam necessários, são
disponibilizadas receitas, pedidos de exames,
relatórios e atestados com a certificação digital.
“A Sokids dispõe, em sua equipe de telemedicina,
pediatras, gastropediatras, pneumopediatras e
homeopata. Por serem em ambiente virtual, as
consultas podem ser realizadas por pacientes de
qualquer lugar da Bahia”, finaliza a pediatra.
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Martagão e HEC têm as primeiras altas
de pacientes
Em maio, o Martagão teve a primeira alta de paciente com
Covid-19. Foi o caso de uma criança que havia sido internada
em estado grave e precisou de cuidados intensivos na UTI
Pediátrica do Hospital. No entanto, teve uma melhora
importante do quadro clínico e seguiu com o tratamento,
internado na enfermaria.
Dias depois, recebeu alta hospitalar, curado e continuou a
ser acompanhado por uma equipe médica para tratamento de
comorbidade, apresentada junto à Coivd. “Mesmo crianças
com outras doenças complicadas e já muito graves, por
exemplo, muitos casos de crianças com câncer, conseguiram
ser curadas da Covid-19 em nossa instituição. Aplicar os
melhores protocolos de tratamento, ofertando os cuidados
que a criança precisa no tempo certo, traz todo diferencial no
curso desta doença e é algo só possível em hospitais
dedicados à pediatria e com profissionais de excelência
como o Martagão”, ressalta o Diretor Médico da Liga Álvaro
Bahia, Risvaldo Varjão.
A segunda alta foi de uma paciente portadora também de
outras comorbidades. Após passar mais de 30 dias internada,
recebeu alta, curada. Ela foi a segunda criança do Martagão
que conseguiu vencer a doença e retornar para o seu lar.
A menina permaneceu internada em estado grave na UTI por
quinze dias. Em seguida, foi transferida para uma enfermaria
destinada exclusivamente para pacientes com Covid.
“A paciente, durante o internamento, necessitou de
ventilação mecânica, drogas vasoativas, diálise peritoneal e
antibioticoterapia. Teve alta curada. Ficamos felizes com o
resultado e estaremos dispostos a fazer o mesmo por todas
as crianças que precisarem ser atendidas”, conta Varjão.
No Hospital Estadual da Criança (HEC), a gestante Márcia
Lima, 28, que estava internada com diagnóstico positivo para
a Covid, foi a primeira paciente a receber alta hospitalar.

Ela deu entrada no HEC por regulação do Hospital
Municipal de Simões Filho, com sintomas
respiratórios, febre, tosse seca persistente e
diagnóstico também de infecção urinária.
De acordo com a Diretora Médica da unidade, Milena
Pessoa, Márcia foi tratada com as melhores práticas,
permanecendo em vigilância na UTI Obstétrica, e
respondeu a todas as condutas tomadas pela equipe,
evitando assim agravamento do quadro. “É muito
gratificante saber que mãe e filho saem do HEC como
vitoriosos. É o resultado de todo o trabalho em equipe
realizado”, frisa.

HEC é referência para pediatria e obstetrícia
com mais de 40 leitos exclusivos para tratamento
de Covid
Para combater o contágio e transmissão do Coronavírus, além de realizar o
tratamento dos pacientes, o HEC destinou um total de dez leitos pediátricos de
UTI para atender exclusivamente pacientes graves com suspeita e diagnóstico
positivo. Até dez leitos de UTI também foram destinados a pacientes
obstétricas com casos suspeitos ou confirmados.

“

Foram reservados, ainda, 18 leitos pediátricos de enfermaria e seis leitos
obstétricos para tratamento de pacientes que estão com suspeita ou que já
tenham resultados positivo para a Covid-19.
Gerido pela Liga Álvaro Bahia, o HEC é uma das unidades da SESAB aptas para
atendimento de modo referenciado para o tratamento da Covid-19. Além disso,
mesmo com uma redução de 43% na procura de pacientes pela emergência, a
unidade permanece prestando atendimentos emergenciais de média e alta
complexidade.
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Martagão retoma gradativamente
atendimento no ambulatório
O Martagão ampliou os atendimentos
ambulatoriais que haviam sido
reduzidos por causa das medidas de
controle da disseminação do
Coronavírus. Os pacientes que tiveram
consultas ou procedimentos
suspensos nos meses de março e abril
deste ano passaram a ser contatados
pela Central de Telemarcação do
hospital para confirmar data e horário
da nova consulta.
A medida valeu exclusivamente para as
seguintes especialidades:
cardiopediatria, cirurgia pediátrica
(CIPE), cirurgia plástica, dermatologia,
fisioterapia, fonoaudiologia,
hematologia, hepatologia, nefrologia,
neurocirurgia, neurologia, ortopedia,
otorrino, reumatologia e terapia
ocupacional.
“O Martagão adotou protocolos de
segurança e higiene e montou uma
estrutura ambulatorial completa e

necessária para atender todos os
pacientes e familiares com qualidade
e segurança. Nos últimos meses,
reforçamos campanhas de
higienização de mãos e utilização
correta de máscaras. O fluxo para
atendimento no ambulatório é
completamente diferenciado e não
permite contato com pacientes que
possuem qualquer sintoma
respiratório”, destaca a Diretora do
Hospital, Erica Oliveira.
A instituição ressaltou, ainda, que
funciona com fluxos de atendimentos
e áreas distintas para casos de
Covid-19, evitando, assim, o
compartilhamento dos espaços e de
profissionais. “Os nossos profissionais
que atendem no ambulatório são
específicos para este setor. Eles não
atendem as outras áreas do hospital”,
acrescenta a Diretora.

Programa de Acolhimento
Psicológico para Colaboradores
da Liga Álvaro Bahia é citado
como exemplo pela Sesab
O Programa de Acolhimento Psicológico
para Colaboradores da Liga Álvaro Bahia
Contra a Mortalidade Infantil foi citado
como exemplo pela Secretaria da Saúde
do Estado (Sesab), em Boletim
Informativo Covid-19, elaborado pelo
órgão estadual.
Com o programa, o objetivo é minimizar
os impactos emocionais causados pela
pandemia, disponibilizando horários para
a realização de acolhimento psicológico
aos trabalhadores da instituição
filantrópica.
“Essa ação é realizada pelo profissional
de psicologia que conduz as sessões de
acolhimento, de maneira a proporcionar
amparo e alívio de tensão aos
profissionais de linha de frente e todos

que estão desenvolvendo suas atividades
laborativas no Hospital. O acolhimento
psicológico é realizado mediante
agendamento prévio, individualizado,
podendo ocorrer via contato telefônico ou
de maneira presencial, preservando todos
os cuidados de distanciamento e
higienização preconizados pelas
autoridades sanitárias”, ressalta a Sesab,
na nota do boletim.
A secretaria destaca, ainda, outra ação
desenvolvida pelo Martagão: o projeto
Nutrindo com afeto, sob a
responsabilidade do Serviço de Nutrição,
que consiste em enviar mensagens de
apoio e incentivo junto com as refeições
dos trabalhadores dos setores de
referência à Covid, como forma de
reconhecimento do profissional.
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O Programa de Acolhimento Psicológico é
desenvolvido pela Gestão de Pessoas da
Liga Álvaro Bahia para as suas unidades.
Em outra edição do informativo, o HEC
também é citado. “O HEC, assim como
outras unidades, tem investido em ações
de acolhimento para o retorno do
trabalhador da saúde às suas atividades
laborais após a recuperação pela
Covid-19, através de atendimento
particularizado, distribuição de
mensagens motivacionais e oferta do
serviço de Psicologia, caso haja interesse
pelo trabalhador”, frisa a Sesab, no
documento.

10 Destaques

Custos disparam por causa do
Coronavírus e Martagão faz
campanha para conseguir
doações
Diante dos impactos da pandemia do Coronavírus, o Hospital Martagão
Gesteira, unidade de saúde que atende a mais de 80 mil crianças por ano,
lançou uma campanha para reforçar as doações financeiras. Instituição
filantrópica, o Martagão conta com a solidariedade da população para
prestar atendimento aos pacientes. Somente com relação aos
equipamentos de proteção individual (EPI), como máscaras, luvas e aventais,
o custo mensal aumentou em mais de 600%.
“Neste momento, em que todos os países enfrentam o desafio de combater a
transmissão e contágio do Coronavírus e o distanciamento social é uma
importante medida, precisamos ainda mais do apoio dos baianos. É com a
ajuda financeira da população e das empresas que acreditam no nosso
trabalho que podemos continuar a cobrir o déficit mensal da nossa
instituição e garantir o atendimento a crianças de todo o estado da Bahia”,
ressalta o Superintendente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil
(entidade mantenedora do Martagão), Antonio Novaes.
Com o mote “Quando falta você, falta tudo”, a campanha reforçou que, com o
apoio da sociedade, será possível superar essa fase e destacou a
necessidade da continuidade das doações para a instituição.

As doações podem ser feitas online
(transferências bancárias), por meio das contas
disponibilizadas no site do hospital.
“O orçamento do Martagão para 2020 tem um déficit estimado em R$ 6
milhões. Operacionalizar um hospital 100% SUS, principalmente com
serviços de alta complexidade como é o caso dos transplantes que serão
implementados, está cada vez mais desafiador. E como é que a gente
administra isso? Através de ações de mobilização social, doações, captação
de recursos. Tudo isto representa uma espécie de colaboração e é essa
engrenagem que faz a gente manter esse hospital funcionando”, acrescenta
o superintendente.
Cerca de 70% dos pacientes do Hospital são oriundos de famílias cuja renda
familiar é igual ou inferior a um salário mínimo. “São números do ambulatório
do Martagão. É um hospital vocacionado para atender doenças graves de
crianças pobres. E só conseguimos garantir esse acesso à saúde porque a
sociedade nos apoia. Sem as doações, nada disso seria possível”, frisa.

INFORMATIVO DA LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL

“

11 Destaques

Baianos encontram novas formas de ajudar o
Hospital mesmo com a pandemia
Assim que obteve informações sobre os primeiros casos
no país, a direção do Martagão decidiu, para evitar
aglomerações, suspender a 5ª Corrida Colorida do
hospital, ação anual que já faz parte do calendário
soteropolitano. Mesmo sem outros eventos marcados
para este ano, baianos e diversas empresas encontraram
novas formas de ajudar à instituição filantrópica.

“A solidariedade dos baianos sempre esteve ao nosso lado e, num
momento delicado e difícil como este, ficamos muito contentes
com o apoio que recebemos: as doações e parcerias, o
compartilhamento das campanhas, o carinho para com os
pacientes e com o Hospital. Não conseguiríamos ser o Martagão
Gesteira se não fosse este retorno da sociedade.", afirma o Gerente
de Captação de Recursos, Felipe Feitosa.

Com a pandemia, a Captação de Recursos do Martagão
teve que rever todo seu planejamento do ano, porque
muitas das ações programadas não faziam mais sentido,
e as necessidades do Hospital mudaram drasticamente,
em um curto espaço de tempo.

As primeiras necessidades que surgiram, neste novo contexto,
foram a doação de equipamentos de proteção individual (EPIs), tais
como máscaras descartáveis e N95, além de doação de sangue e
álcool em gel 70%, que, à época, chegou a ficar escasso no
mercado.

Doações podem ser feitas por meio dos
telefones: 71 3032-3809 / 3032-3773.
A sociedade em geral respondeu positivamente. O grupo
Business Bahia, por exemplo, realizou a doação de 1.200
litros de álcool em gel. A campanha, uma demonstração
voluntária de solidariedade, foi feita por meio da internet
e conseguiu arrecadar doações, em espécie dos
próprios empresários que compõem o grupo, o que
possibilitou a compra do produto, que ajuda na
prevenção.
Presidente do Conselho da Liga Álvaro Bahia, Maurício
Martins comentou a doação, à qual se refere como uma
iniciativa grandiosa. “Talvez vocês não tenham a exata
noção da grandeza desse gesto. Tenho certeza que em
breve sairemos fortalecidos desse turbilhão que
estamos vivendo e terei a honra e o prazer de recebê-los
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em nosso Hospital para mostrarmos a nossa instituição e o que a
solidariedade de vocês proporciona para as nossas crianças”,
ressalta.
Uma doação de máscaras de proteção facial produzidas pela
Universidade Federal da Bahia também ajudou o Hospital na sua
rotina diária. O material foi feito por meio de uma parceria entre o
Laboratório de Inovação do Instituto de Humanidades, Artes e
Ciência (IHAC Lab-i) e o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
do Martagão.
O projeto, liderado pelo professor Paulo Gomes e disponível na
internet para reprodução livre, visou facilitar e baratear a produção
deste tipo de equipamento de proteção individual, ajudando a
combater a transmissão e contágio da Covid-19.

12 Destaques

Públicos de diferentes lives arrecadam doações
para o Martagão

Nos meses de abril e maio, diversas lives tiveram como objetivo a
solidariedade, que foi traduzida em doações para o Hospital
Martagão Gesteira. Ações como essas contribuem para reduzir o
déficit mensal que a instituição filantrópica tem, agravado pelo
aumento dos custos com a pandemia.

alimentos e álcool em gel. O Grupo Cavalo Marinho, por meio da
live de Bell, doou 1.000 litros de diesel para o Martagão. O volume
colabora com o abastecimento dos geradores do Hospital,
essenciais para o funcionamento dos equipamentos que
garantem a assistência às crianças.

Por meio de uma live do cantor Márcio Victor e de sua banda
Psirico, que fizeram uma apresentação com músicas antigas do
grupo, o Martagão recebeu doações em dinheiro, além de alguns
suprimentos. O valor e o material foram doados pelo público do
artista, durante a live, por meio do PicPay do Martagão.

Com as lives da Salvador Produções, o Hospital recebeu, por
meio dos espectadores, gêneros alimentícios, equipamentos e
cestas básicas. Nas lives da rede Alpha Fitness, houve arrecadação por meio do PicPay.

Já a dupla sertaneja “Os Tabaréu”, formada pelos cantores Eber e
Miguel, conseguiu, também por meio do seu público, arrecadar
recursos e outros suprimentos, que já foram doados ao Hospital.
Os cantores Tierry e Kevi Jonny se juntaram para uma live e essa
parceria resultou em centenas de fãs, que assistiram a apresentação e doaram para ajudar no custeio do Hospital. Além dos
montantes arrecadados, as lives também contribuíram com
doação de alimentos e outros gêneros.
O público do cantor Alexandre Peixe doou 50 cestas básicas,
além de material de limpeza. Já os fãs de Bell Marques conseguiram fazer várias doações, que resultaram em combustível,
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Diversos setores da sociedade doam EPI’s
para ajudar no combate ao Coronavírus
Para combater o contágio e transmissão do novo Coronavírus, o
Martagão Gesteira tem contado com o apoio de diversos setores da
sociedade. Nos últimos meses, doações de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) ajudaram à instituição na rotina diária de
atendimentos aos pacientes.
Um dos exemplos foi o da Fundação Telefônica Vivo, parceira do
Hospital também em outras iniciativas e que nessa ação doou R$ 30
mil em EPI’s. O montante foi investido na compra de mais de 1.500
aventais impermeáveis, material indispensável para os profissionais
de saúde da instituição.
“Os aventais são equipamentos de proteção individual fundamentais
para o cumprimento dos protocolos de higienização e controle de
infecções hospitalares”, afirma o diretor médico do Martagão,
Risvaldo Varjão.

“

Em uma ação do Sindicombustíveis Bahia, o Martagão recebeu a
doação de 1.700 aventais cirúrgicos. O sindicato dos revendedores
baianos de combustíveis realizou, ainda, uma campanha solidária
em parceria com postos de Salvador e arrecadou meia tonelada de
alimentos para a instituição filantrópica.
“A doação chegou num momento importante, de dificuldades devido
à pandemia. O Sindicombustíveis Bahia é um parceiro de muitos
anos do Martagão e nos abraçou também no combate à Covid.
Agradecemos esse ato de solidariedade dos revendedores de
combustíveis e dos baianos que doaram alimentos nos postos de
combustíveis, que serviram de pontos de coleta”, diz o Gerente de
Captação de Recursos do Martagão, Felipe Feitosa.
O Rotary Club Itapagipe e o Rotary Club da Bahia
também fizeram uma importante doação. No total,
foram investidos R$ 18 mil em mais de 700 aventais com
manga impermeáveis. Parceiro do hospital há muito
anos, o Rotary contribuiu para que o Martagão possa
reforçar medidas de combate ao contágio e
transmissão de doenças infecciosas.

“

A “Assembleia de Carinho”, iniciativa realizada pela
presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, se
somou às doações e entregou ao hospital EPI’s e
realizou uma campanha de arrecadação. O Martagão foi
uma das quatro unidades de saúde que dividiram cerca
de duas mil máscaras de proteção dupla camada.
As campanhas “Bahia Contra a Covid-19” e “Amigos da FIEB” arrecadaram recursos e entregaram 2.400 máscaras de proteção
facial e 630 cestas básicas para instituições e comunidades de Salvador. Um dos beneficiados foi o Martagão.
As máscaras de proteção facial, nos tamanhos adulto e infantil, foram adquiridas com o recurso arrecadado pela campanha
“Bahia Contra a Covid-19”, coordenada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-BA), em parceria com outras entidades do setor
empresarial baiano. Realizada na plataforma de crowdfunding Bloxs, a campanha teve a participação de empresários, entidades
empresariais e da sociedade baiana.
No Dia das Mães, uma parceria entre o Hospital e o Tokai Gourmet resultou em doação de máscaras cirúrgicas e do tipo N95
para a instituição. Todas as vendas dos pedidos do almoço Delivery e Take Away, para as mães, foram revertidas para a
instituição, por meio de doações dos itens.
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Martagão usa tablets doados por parceiros para
pacientes com Covid se comunicarem
com familiares

Para minimizar algumas barreiras causadas pela
pandemia a pacientes pediátricos que estão internados
no Hospital com casos suspeitos ou confirmados de
Covid-19 e diante da suspensão de visitas como medida
de prevenção, o Martagão recorreu ao uso de tablets
para que eles pudessem se comunicar com familiares. A
ação, uma parceria do Serviço de Psicologia da
instituição com a empresa Kofre Tecnologia, que doou os
tablets, tem ajudado no tratamento das crianças
atendidas com Covid e também de outras doenças.
Coordenadora da Humanização do Hospital, a psicóloga
Laís Damasceno explica que o uso do tablet tem
permitido que ocorram visitas virtuais aos pacientes, em
substituição às presenciais. Caso o paciente e
acompanhante concordem, um psicólogo entra em
contato com os familiares e agenda a visita.
A ação está sendo utilizada também para outros
pacientes internados que não estão com Covid-19, mas
que, por medida de precaução, também não podem
receber visitas. “A restrição de visitas tem sido para
todos os pacientes, mesmo para aqueles que não têm a
doença. Muitas pessoas que não têm celular, que
estavam sem comunicação alguma com a família,
conseguiram manter contato”, conta a psicóloga.
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Moradora de Campo Formoso, a dona de casa Ana Gomes,
38, acompanha o filho de cinco meses que está internado.
Por não ter celular, ficou 15 dias sem conseguir se comunicar
com familiares. “Já consegui falar duas vezes. Eu não tenho
celular, mas consegui falar com meu esposo, minhas duas
filhas e minha sogra. Ajudou muito”, afirma.

“

Batizado de “Conexão Psi”, o projeto é realizado em parceria
com a Live do Bem, que é a ação social da empresa Kofre
Tecnologia, que doou seis tablets ao Martagão. Para a
psicóloga, trata-se de uma intervenção, que visa manter os
vínculos afetivos e sociais e conectar essa rede de apoio,
através do uso da tecnologia.
“As visitas são práticas de comunicação que possibilitam a
manutenção dos laços afetivos e sociais em meio ao
isolamento. Temos observado uma minimização dos
impactos emocionais do adoecimento e hospitalização,
promovendo saúde mental e repercussões no humor do
paciente e no enfrentamento ao adoecimento,
proporcionando cuidado integral e humanizado”, ressalta a
coordenadora da Humanização.

15 Destaques

Com estoque baixo, Martagão
recebe 3,2 toneladas de alimentos,
itens de higiene pessoal e
de limpeza
Com estoque baixo, o Martagão
recebeu mais de três toneladas de
alimentos, itens de higiene pessoal e
limpeza. A doação foi resultado de uma
ação de arrecadação denominada
“Drive Thru Solidário”, que fez parte da
campanha #UmaRedePorTodos –
iniciativa da Rede Bahia, em parceria
com a Prefeitura de Salvador.
“Neste momento de pandemia, as
doações regulares diminuíram
bastante. Então, nos enche de
esperança e felicidade sermos
contemplados com ações como essas,
que comprovam que os baianos estão
atentos e dispostos a ajudar aqueles

que precisam. O Martagão precisa
muito de doações para atender ao
grande número de pacientes que
recebemos para tratamento. Temos
um déficit operacional mensal, que só
consegue ser coberto com esse tipo
apoio”, afirma a Diretora do Martagão,
Érica Oliveira.
A Diretora lembra, ainda, que o
Martagão reforçou campanhas para
pedir doações a pessoas e empresas.
“Nossa missão, que é oferecer saúde
às crianças da Bahia, tem que ser
mantida em qualquer cenário. É o
nosso compromisso”.

Mais de 30 postos de combustíveis são ponto de
coleta para campanha

foto
Mais de 30 postos de combustíveis da
capital soteropolitana se tornaram
pontos de coleta de uma campanha para
ajudar o Martagão. A ação foi lançada
pelo Sindicombustíveis Bahia, por meio
do Posto Solidário, com o objetivo de
arrecadar alimentos perecíveis e fraldas
descartáveis.
Com estoque baixo diante dos impactos
da pandemia, o Hospital passou a
depender ainda mais das doações dos
baianos. “Todas essas ações nos ajudam
a manter o hospital em funcionamento e
a garantir o acesso à saúde das crianças
baianas que dependem dos serviços que

aqui são oferecidos”, ressalta a Diretora
do Martagão, Erica Oliveira.
“É uma instituição muito importante para
milhares de crianças e adolescente do
nosso estado. Agora, é nossa vez de
ajudar o Hospital para que continue
ajudando famílias que não têm como
pagar pelo atendimento médico dos seus
filhos”, destaca o Presidente do
Sindicombustíveis Bahia, Walter Tannus.
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Em Salvador, os postos se tornaram
pontos de coleta de doações de alimentos
não perecíveis e fraldas descartáveis para
o Martagão. Eles foram sinalizados com
faixas e banners com a mensagem: “Ajude
ao Martagão Gesteira. Hospital da Criança
precisa da sua doação”. “Os postos vão
receber as doações enquanto houver
necessidade e tiver pessoas solidárias
dispostas a ajudar”, conclui Tannus.

16 Destaques

Nota Premiada segue ajudando
instituições

Doações também podem
ser feitas pelo PicPay
A campanha da Nota Premiada Bahia
seguiu ajudando instituições como o
Martagão. Realizada pela Secretaria da
Fazenda do Estado (Sefaz), a ação
permaneceu colaborando com as
instituições, mesmo durante o período
em que não houve sorteios.
Os participantes da campanha
continuaram compartilhando
normalmente suas notas com as
entidades filantrópicas vinculadas ao
Sua Nota é um Show de Solidariedade.
A cada quatro meses, as notas
compartilhadas são revertidas em
repasses, que são distribuídos entre as

entidades ativas no programa.
Quem se inscreve na campanha de
premiações deve escolher até duas
instituições filantrópicas, que pode
ser o Martagão e outra da área social,
com as quais irá compartilhar todas
as notas fiscais eletrônicas
associadas ao CPF cadastrado. Muitas
pessoas ainda podem se cadastrar. É
importante incorporar o hábito de
pedir para registrar o CPF na nota,
para ajudar aos pacientes do Hospital.

Referência em pediatria na Bahia há mais
de 55 anos, o Martagão incluiu uma nova
forma para receber doações. A
instituição filantrópica passou a aceitar
também ajuda por meio do app do PicPay,
disponível para iOS e Android.
Para ajudar, é simples. Após baixar e
realizar o cadastro, o usuário deve clicar
em “Central de Doações”. A partir daí,
deve selecionar o Martagão e fazer sua
doação, que pode ser de qualquer valor. O
pagamento pode ser feito com crédito
que exista na sua conta no app ou boleto
bancário.

Empresa adota leito mesmo com a pandemia
O Escritório Abbehusen, Paz & Franco
Advocacia e Consultoria, mesmo com a
pandemia, fez um gesto de
solidariedade para as crianças que o
Martagão atende. Ele passou a fazer
parte de um grupo de parceiros que,
com a doação de R$ 1 mil por mês,
adotam um leito do Hospital.

Com 220 leitos e uma complexa
estrutura hospitalar para atender
crianças e adolescentes que precisam
de tratamento médico, o Martagão
necessita de investimento contínuo
para garantir o internamento de
milhares de pacientes vindos de toda
a Bahia.

Dentre as despesas de um leito, estão
refeições diárias para pacientes e seus
acompanhantes, medicamentos e a
manutenção de equipamentos. Com a
pandemia, esses custos sofreram
aumentos.

O custeio desses leitos, distribuídos
por todo o Hospital, é um dos grandes
desafios que o hospital enfrenta
mensalmente.

INFORMATIVO DA LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL

17 Destaques

Túnel de desinfecção é doado
ao Martagão
O túnel de desinfecção, cedido ao
Martagão pelo SENAI-CIMATEC, ajudou
o Hospital a combater a transmissão e
contágio do coronavírus na instituição.
O equipamento ofereceu mais
segurança para os profissionais de
saúde que atendem pacientes
diagnosticados com Covid.
“Essa pandemia tem sido um desafio
para toda a humanidade. Seu
enfrentamento exige a união de todos.
Esse gesto do SENAI-CIMATEC é a
prova material de que estamos no
caminho certo. O Martagão tem
adotado todas as medidas necessárias
para combater a pandemia.
Deveremos vencer esse desafio”, frisa
o Presidente da Liga Álvaro Bahia
Contra a Mortalidade Infantil
(mantendora do Martagão), Carlos
Emanuel Melo.
Os túneis têm formato de um corredor
de 2,5 metros, por meio do qual o

profissional de saúde atravessa, ao
final do seu expediente e antes da
retirada do Equipamento de Proteção
Individual (EPI), para desinfecção.
Cada equipamento possui estrutura
de alumínio, com tubulação de PVC,
uma bomba de alta pressão e bicos
aspersores que realizam o processo
de nebulização de uma solução de
hipoclorito.
“Este equipamento é importante para
dar mais segurança aos profissionais
que estão na linha de frente,
desenvolvido sob a supervisão do
infectologista Roberto Badaró, que é
Pesquisador Chefe do Instituto de
Tecnologia da Saúde do
SENAI-CIMATEC. Agora os
profissionais do Martagão podem
trabalhar de forma mais tranquila,
sabendo que estão mais protegidos”,
complementa o Secretário Estadual
do Planejamento, Walter Pinheiro.

OL Indústria de Papéis e parceria do poeta
Abbehusen com a Pompom doam fraldas
O Martagão, único hospital
exclusivamente pediátrico do estado,
utiliza mensalmente entre oito e dez mil
fraldas para pacientes de diferentes
idades e tamanhos. Para atender à
demanda, a instituição conta com o apoio
de diversos setores da sociedade.
A OL Indústria de Papéis realizou uma
doação de 22 mil fraldas e diversos rolos
de papel. Sediada em Feira de Santana, a
indústria encaminhou a doação em duas
etapas e o material já está sendo
utilizado pelo hospital.
Além da OL, o Martagão recebeu,
também, uma doação de uma parceria do
poeta Edgard Abbehusen com a
Pompom. No total, foram mil fraldas
entregues.

Interessados em ajudar o hospital podem fazer doações pelo site do Martagão
(www.martagaogesteira.org.br/doe-agora).
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Hospital recebe 200 cestas básicas do
Atakadão Atakarejo
O Martagão recebeu uma doação de
200 cestas básicas do Atakadão
Atakarejo. O volume arrecadado
contribuiu para reabastecer o estoque
de alimentos da instituição, em maio.
A distribuição, que beneficiou também
outras instituições filantrópicas da
capital baiana, foi resultado de uma
campanha solidária promovida pelo
Atakarejo, que reverteu a renda da
compra de álcool, em seus

supermercados, para a aquisição das
cestas.
Além desta doação específica de
cestas básicas, o Martagão já tem, há
meses, uma parceria com o Atakadão
Atakarejo. Nela, chamada de “Troco
Solidário”, os baianos que fazem
compras nos supermercados da rede
podem doar o troco para beneficiar a
instituição.

Colaboradores recebem doação de refeição
do Tokai com mensagens personalizadas
Os colaboradores do Martagão
receberam uma doação de refeições
por parte do restaurante Tokai
Goumert. No total, 120 profissionais,
após mais uma jornada de trabalho e
dedicação, puderam degustar pratos
da culinária chinesa, envoltos em
embalagens personalizadas, com
mensagens escritas à mão para cada
um deles.
“Abraçar causas sociais como essa é
um ato de empatia e gratidão do Tokai
Gourmet para com o próximo e
fizemos isso com o Martagão Gesteira”,
afirma Rose Magalhães, gerente do
restaurante.

Parceria com o Mesa Brasil Sesc rende
doações mensais
Parceiro do Martagão, o Mesa Brasil Sesc
realiza doações mensais para o Hospital.
Em uma das ocasiões, o programa doou
milhares de iogurtes de diversos sabores,
que fizeram parte das refeições das
crianças assistidas.

de longa data que tem ajudado o Martagão
a reduzir, por meio de doações, os custos
do hospital. É um reconhecimento da
nossa atuação e da relevância da nossa
causa”, ressalta o gerente de Captação de
Recursos, Felipe Feitosa.

Dentre as doações, há uma variedade de
alimentos, material de limpeza entre
outros. “O Mesa Brasil Sesc é um parceiro
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Martagão lidera procedimentos de alta
complexidade na Bahia
Das cirurgias oncológicas feitas pelo SUS em
pacientes da faixa pediátrica em 2019, o Martagão
Gesteira é responsável pelo maior quantitativo:
44,54%. Se forem analisadas as neurológicas, nas
mesmas condições, o Hospital realizou a maior
parte (31,68%). A liderança nos procedimentos de
alta complexidade se repetiu, ainda, nas cirurgias
cardíacas (34,28%), no tratamento em oncologia
(49,18%) e na produção de diárias em UTI Pediátrica
(20,85%).
O Presidente da Liga Álvaro Bahia, Carlos Emanuel
Melo, destaca que esses dados representam muito
mais do que números. “São milhares de vidas,
milhares de crianças baianas que recebem
tratamento no Martagão. São vidas, famílias,
histórias e sonhos. Cada caso carrega consigo
muita realização por acontecer. Não há como
relativizar o esforço dedicado a estes
atendimentos frente à imensidão que uma única
vida representa”.
Os dados foram obtidos em tabulação do DATASUS
e os percentuais de participação na Bahia foram
calculados com base na produção de 2019. Para o

Presidente, esses percentuais
demonstram um alto poder de
alcance do Martagão no SUS da Bahia,
apesar da instituição, assim como
diversos outros hospitais, não ter tido
nenhum tipo de reajuste da tabela do
SUS nos últimos anos e ter que arcar,
por conta própria, com o déficit
mensal. A alta complexidade, por
exemplo, é um nível de atenção à
saúde que envolve alta tecnologia e
altos custos.
“Esses percentuais que obtivemos são
a prova clara da relevância do
Martagão para a assistência à saúde
pediátrica no sistema público da
Bahia. Mas são também a tradução
cartesiana da efetividade de um
modelo de gestão pautado pelas boas
práticas e com foco em resultados,
conciliando o pragmatismo à
motivação principal da instituição: a
filantropia”, acrescenta Melo.

Hospital completa 55 anos e lança vídeo
institucional sobre importância da doação
Maior hospital exclusivamente pediátrico
do Norte e Nordeste, o Martagão
completou, em 2020, 55 anos. Nessas
mais de cinco décadas, a trajetória do
hospital foi marcada pela doação como
uma das principais formas de garantir a
continuidade dos serviços de saúde
oferecidos. Como parte dessa
celebração, o Hospital lançou um vídeo
institucional para reforçar a importância
desse ato que ajuda a instituição a
atender mais de 80 mil crianças por ano.
O vídeo, feito com pacientes do próprio
hospital, está disponível no site oficial da
instituição e nas redes sociais do
hospital.

Para ajudar o Martagão, as doações podem ser feitas por depósito
ou transferência bancária (dados das contas estão disponíveis na última
página deste jornal, no site do hospital ou por meio da
Central de Relacionamento: 71 3032-3773).
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Liga Álvaro Bahia completa 97 anos com
atuação decisiva para modificar a realidade
da saúde da criança no estado

Visita do Governador da Bahia, Gal. Juracy Magalhães, ao Hospital
Martagão Gesteira, em fase final da sua construção, acompanhado do
seu idealizador, Dr. Álvaro Bahia
Há exatos 97 anos, o pediatra Álvaro
Pontes Bahia tinha um desejo de
modificar a realidade da saúde das
crianças da Bahia, frente a um quadro
de mortalidade preocupante. Quase um
século depois, talvez ele não
imaginasse que a sua ideia inicial
resultaria em uma das mais importantes
entidades do estado, à frente não
somente do Martagão Gesteira, como
do HEC, CRE-TEA e o Sokids.
.
“A atuação da Liga foi fundamental para
modificar a realidade da saúde da
criança na Bahia contribuindo
decisivamente para a redução do
quadro da mortalidade infantil, de
então”, afirma a Presidente de Honra da
Liga Álvaro Bahia, Rosina Bahia.
Mas tudo teve início nos idos de 1923,
quando Álvaro Bahia idealizou, ao lado
do seu amigo, o também pediatra
Joaquim Martagão Gesteira, e outros
cinco integrantes, a Liga Bahiana

Contra a Mortalidade Infantil, que mais
tarde seria renomeada, em sua
homenagem.
Durante alguns anos, a Liga funcionou
numa das sedes da Santa Casa de
Misericórdia da Bahia (Pupileira). Em
1937, foi criada a Escola de Puericultura
Raymundo Pereira de Magalhães, onde
foi instalado o primeiro Banco de Leite
Materno do País. No imóvel onde ele
funcionou, está hoje o CRE-TEA.
“Mas a maior realização da Liga foi, de
fato, a criação e fundação do Martagão
Gesteira, em 1946 e inaugurado em
1965. O grande ideal e sonho de vida de
Álvaro Bahia, meu avô. Um hospital de
referência, que atende pacientes 100%
originários do SUS”, acrescenta Rosina.
O principal objetivo era suprir a
carência de leitos pediátricos na Bahia,
com especial atenção aos
prematuros.“Na ocasião, era o primeiro
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e único hospital pediátrico do
Norte/Nordeste do Brasil, unidade
imprescindível para a saúde das
crianças na Bahia, particularmente as
mais carentes. Através dessas suas
ações e tantas outras, ele contribuiu,
grandemente, para a assistência, apoio
e tratamento de milhares de anônimos
pequeninos desfavorecidos e suas
famílias”, frisa a Presidente de Honra.
Rosina ressalta, ainda, que, desde a sua
fundação, a Liga Álvaro Bahia
desenvolveu relevantes ações em prol
da maternidade e da infância, que
serviram como exemplo de políticas
públicas para todo o país, no governo
Getúlio Vargas. “Até hoje, desenvolve
atividades de sucesso e pioneirismo,
através das suas quatro unidades”,
finaliza.
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Martagão é escolhido como um dos
beneficiados da campanha “Sorte Acelerada”
O Martagão é uma das 29 instituições de todo o país que
atuam com oncologia pediátrica e que serão beneficiadas
pela campanha “Sorte Acelerada” do Instituto Ronald
McDonald. A ação solidária sorteou um HB20 0km e o valor
arrecadado com a venda dos cupons será revertido para a
luta do câncer infantojuvenil. Para o Martagão, o montante
obtido será aplicado no custeio do Serviço de Transplante de
Medula Óssea.
“Todo apoio que nos é concedido para ajudar na luta do
combate ao câncer infantojuvenil é sempre oportuno, porque
as doações são parte da estrutura que sustenta o Martagão e
nos permite tentar cobrir o nosso déficit mensal e poder
oferecer serviços de saúde de qualidade a milhares de
crianças baianas. Contamos com o apoio de todos para que
esta campanha resulte em mais saúde para os nossos
pequenos e pequenas”, ressalta a Diretora do Martagão, Erica
Oliveira.

Brasil ao mesmo nível de países com alto Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), como os Estados
Unidos e os do continente europeu, que
ultrapassam 85% de cura.
A chance média de sobrevivência da doença é
estimada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA)
em 64%. Porém, as chances não são as mesmas em
todas as regiões do país. Conforme o levantamento
feito pelo INCA, as chances médias de
sobrevivência na região Sul são 75%, na região
Sudeste são 70%, nas regiões Centro-Oeste,
Nordeste e Norte elas são 65%, 60% e 50%
respectivamente.

O primeiro caso na Bahia de transplante de medula óssea em
crianças e jovens na faixa etária de 0 a 14 anos pela rede
pública será realizado pelo Martagão. No estado, este tipo de
transplante já é realizado por outras unidades de saúde, mas
somente em casos a partir dos 14 anos. Abaixo dessa idade,
os pacientes têm que se deslocar para outros estados para
viabilizar o tratamento. No caso do Martagão, unidade de
saúde referência em atendimentos pediátricos na Bahia, o
serviço abrangerá a faixa etária de 0 a 18 anos.
O Superintendente do Instituto Ronald McDonald, Francisco
Neves, destaca que os recursos arrecadados com a “Sorte
Acelerada” serão investidos em projetos para preservar a
segurança do atendimento dos pacientes e ampliar as
chances de cura de crianças e adolescentes com câncer no

Maqueiros do HEC raspam os cabelos em apoio à
campanha de combate ao câncer infantojuvenil
Com o objetivo de fortalecer a campanha do
Dia Internacional de Combate ao Câncer
Infantojuvenil e dar apoio às crianças que
realizam tratamento oncológico no Centro de
Oncologia Infantojuvenil (COI) do Hospital
Estadual da Criança (HEC), um grupo de
maqueiros da unidade realizou uma ação para
raspar os cabelos. A atividade contou com a
participação de uma das pacientes do COI,
que está há 1 ano e 7 meses em tratamento de
leucemia mieloide aguda.

“

Jean Santana, um dos maqueiros
idealizadores da ação, ressaltou a
importância e a felicidade em realizar a
atividade em apoio às crianças do HEC. “Esse
é um desejo desde quando comecei a

trabalhar no Hospital, há sete meses, e hoje
estamos realizando em conjunto com outros
maqueiros. Eu me inspirei, inclusive, no
maqueiro Leo, que tem uma filha que faz
tratamento no COI e é para nós uma grande
inspiração”.
O maqueiro Kleber Pereira, que há um ano
trabalha na unidade, também destacou sua
emoção em participar da ação. “É gratificante
ver as crianças felizes no Hospital,
principalmente porque estão enfrentando
momentos difíceis no dia a dia. Não tem
palavra que defina a alegria de apoiar esses
vitoriosos, essas crianças guerreiras daqui do
HEC”.
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O COI possui cerca de 400 crianças
cadastradas no serviço, contando com 13
leitos para internação e capacidade de 25
atendimentos/dia em ambulatório, bem
como 36 colaboradores alocados no setor.
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CRE-TEA capacita profissionais da rede de
saúde de municípios do interior do estado
O Centro de Referência Estadual para Pessoas com
Transtorno do Espectro Autista (CRE-TEA) realizou, em
março, a 19° Oficina de Capacitação de Profissionais da rede
de saúde de municípios do interior do estado. A ação faz
parte dos objetivos principais do Centro para multiplicar o
cuidar de pacientes com TEA.
A iniciativa, chamada de apoio matricial, faz parte do
protocolo do núcleo de Ensino/Pesquisa do Centro e permite
que o paciente autista possa ser tratado dentro do município
em que mora. Na capacitação, os participantes aprendem as
práticas assistenciais do CRE-TEA para replicarem nas
cidades onde trabalham. Nesta edição, foram convidados 30
municípios.
A Diretora Técnica do CRE-TEA, a psiquiatra Márcia A. Pinho,
explica que as oficinas de capacitação são realizadas uma
vez ao mês. “O Centro cumpre a missão de ser multiplicador
de boas práticas assistências para atenção integral à pessoa
com TEA para os 417 municípios. É um articulador da Rede de
Atenção à Saúde e das redes de atenção especializadas em
saúde”, afirma.
Segundo Márcia, é necessário capacitar as equipes de saúde
que atuam no Sistema Único de Saúde para trabalhar com
pacientes autistas. “Para propiciar uma atenção integral e
articulada na rede, é preciso que essa mesma rede conheça e
aprenda a lidar com o transtorno do espectro autista”,
destaca.
Para implementação do apoio matricial, segundo Márcia,
foram propostas três fases: a primeira, já em funcionamento
desde 2018, consiste em oficinas de capacitação para
profissionais da rede de atenção à saúde.
Na segunda, ocorreu a criação e execução do Inquérito para
Municípios do Estado, disponível no site da Secretaria de

Saúde do Estado (Sesab). Com ele, objetiva-se
detalhar informações da rede de saúde de cada
município, direcionando melhor a metodologia das
oficinas. Ainda nessa segunda fase, foi implantado o
espaço virtual de aprendizado, cuja função é a
educação permanente, não apenas dos profissionais
de saúde dos municípios mas também da equipe
técnica do Centro.
“Em relação à terceira fase, estamos em processo de
implantação da Telessaúde (teleconsultoria).
Acreditamos que essa estratégia trará um impacto
fundamental no alcance do apoio matricial no nosso
estado. O autismo é uma doença crônica. A gente tem
que trabalhar a sociedade, os seus estigmas,
sensibilizá-la e inserir o autista nela. Ele faz parte da
sociedade. Não pode ficar invisível”, frisa Márcia
Pinho.

Martagão e HEC ganham ambulâncias
O Martagão recebeu da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB)
uma ambulância nova. A concessão foi feita por intermédio do
Deputado Jorge Solla, que visitou recentemente a instituição
filantrópica e havia feito o pedido ao Secretário Fábio Vilas-Boas.

“
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O Presidente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil,
Carlos Emanuel Melo, esteve na secretaria, em janeiro, para
receber o novo equipamento.
No Hospital Estadual da Criança (HEC), fruto de emenda
parlamentar do deputado Zé Neto, outra ambulância foi doada.
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IESG forma mais de 200 médicos em residências
voltadas para a Pediatria
Mais de 200 médicos formados em
residências voltadas para a Pediatria,
desde 2010. Mais de 50 profissionais que
passaram pela Residência
Multiprofissional e mais de três mil
alunos de diversas áreas que fizeram
cursos de aperfeiçoamento em
Pediatria. Estes são os dados
acumulados do Instituto de Ensino e
Gestão (IESG), unidade da Liga Álvaro
Bahia.
Na Residência Multiprofissional, foram
formados, desde 2014, enfermeiras,
nutricionistas, fisioterapeutas,
assistentes sociais, farmacêuticos e

psicólogos. “Nossa missão é preparar
profissionais em Pediatria de forma
holística e humanizada. Nosso
propósito é a redução da mortalidade
infantil e, para isso, temos a missão de
preparar profissionais diferenciados”,
ressalta a Diretora do IESG, Jandrice
Carrasco.
Em tempos de pandemia, o IESG se
reinventou. “Entendemos o novo
modelo de ensinar, ligado à
teleducação. Com isso, nossos cursos
passaram a ser híbridos, com
teleconferências, com aulas EAD e

presenciais. Mudamos as ferramentas
para manter nosso propósito que é
ensinar e aperfeiçoar mais profissionais
de saúde em cuidados pediátricos,
reduzindo a mortalidade infantil, o
grande propósito da Liga Álvaro Bahia”,
acrescenta.
A área de Ensino e Pesquisa do
Martagão está alinhada com o
planejamento estratégico da Liga
Álvaro Bahia, com o objetivo de buscar o
crescimento e desenvolvimento de
profissionais de saúde na área
pediátrica, através da sua expertise.

HEC realiza formatura da 7ª turma
de residentes médicos

O HEC realizou a solenidade de
formatura da 7ª turma de residentes
médicos. O evento contou com a entrega
dos certificados de conclusão do
Programa de Residência Médica em
Pediatria, Neonatologia e Cirurgia
Pediátrica de 15 médicos residentes,
egressos em 2017 e 2018.
Na modalidade Pós-Graduação Lato
Sensu, o Programa de Residência
Médica do HEC tem o objetivo de
qualificar os profissionais nas áreas

médicas de Cirurgia Pediátrica,
Medicina Intensiva, Pediatria e
Neonatologia, sob orientação de
médicos com experiência nessas áreas.
A residência é, portanto, um espaço de
crescimento do profissional médico e o
momento de desenvolver a vivência
com a profissão. Desde 2012, quando o
programa foi implantado, o HEC já
formou 50 médicos.
A médica que coordena o Programa de
Residência, Tatiana de Oliveira,
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destacou que a equipe do HEC celebra a
formatura dos novos médicos
pediatras, cirurgiões pediátricos e
neonatologistas. “Agradecemos a
oportunidade de colaborar com a
formação de sub-especialistas para
atendimento de excelência aos
pacientes. Desejamos boa sorte aos
formandos e que sejam multiplicadores
dos conhecimentos adquiridos no
exercício da sua profissão”.
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Ao todo, 125 crianças já foram
desospitalizadas pela UTD
“Foi muito bom. Eu aprendi como cuidar
do meu filho e, hoje, eu cuido dele
sozinha”. É assim que a dona de casa
Railda dos Santos se refere à Unidade de
Treinamento para Desospitalização
(UTD) do Martagão, quando se recorda da
internação de nove meses do seu filho,
Vítor Hugo de Jesus, de um ano e nove
meses de idade. Até 30 de junho deste
ano, a UTD já conseguiu desospitalizar
um total de 125 pacientes, desde a sua
criação, em 2012. São crianças
portadoras de doenças crônicas que
puderam retornar para seus lares.
Única no estado e considerada
referência no Brasil, a unidade foi criada
com o objetivo principal de proporcionar

a desospitalização de pacientes com
internação prolongada e dependentes
de cuidados ou tecnologias que os
impediam de receber alta hospitalar.
Durante todo o período de internação na
UTD do Martagão, os familiares são
treinados por uma equipe
multidisciplinar para cuidar das
necessidades especiais de cada
paciente, até que estejam preparados
para o seu cuidado em domicílio.

toda a estrutura física e tecnológica
para a permanência do seu tratamento,
através do Programa de Atendimento
Ventilatório Domiciliar (PAVD) do
Martagão, além das visitas regulares da
equipe do Hospital para
acompanhamento, em associação às
políticas de internação domiciliar do
SUS.

A UTD beneficia crianças que deixariam
de ser atendidas em decorrência da
ocupação prolongada dos leitos e ajuda
no retorno de pacientes para suas
casas, uma vez que seus lares recebem

Após 569 dias internado, paciente do HEC recebe
alta e retorna para casa com sua mãe
Após ter ficado internado por 569 dias
no HEC, o paciente Rayam Rodrigues,
de 13 anos, foi desospitalizado. Ele
havia dado entrada no hospital com um
quadro de pneumonia e foi submetido,
posteriormente, a uma traqueostomia.
Rayam recebeu alta, mas não pôde
retornar para a residência na qual
morava anteriormente com a mãe,
Márcia Santana Rodrigues, porque a
casa não tinha estrutura para
recebê-lo.

retornou para casa. “O HEC foi minha
família durante todo esse tempo. Não
tenho nem palavras para agradecer
todo o cuidado, de toda a equipe.
Agora, a gente realiza um sonho, que é
ir pra casa, mas todos do HEC estarão
em nosso coração”.
Rayam passará a ser assistido pelo
Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)
da Secretaria de Saúde de Feira de
Santana, e receberá os equipamentos
respiratórios pela Sesab.

Com todo o processo da moradia
encaminhado, Márcia, treinada pela
equipe do HEC para prestar os
cuidados necessários a Rayam,
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Aplicativo é desenvolvido para
identificar risco de agravamento
de estado de saúde de pacientes
do Martagão
Martagão em Salvador e na
Guatemala. Em março, funcionários
da Quickup, empresa que desenvolveu
o app gratuitamente para o Martagão,
se reuniram para pôr o projeto em
prática.
Poder agir antes que o estado de saúde do
paciente piore e identificar a gravidade da
sua condição com ajuda da tecnologia.
Este é o objetivo principal de um aplicativo
que foi desenvolvido para mapear a Escala
de Sinais de Alerta Precoce (ESAP), uma
classificação de risco que o Martagão está
implementando, numa parceria com o
Hospital St. Jude, o mais conceituado
centro de tratamento e pesquisa
pediátrica norte-americano, focado em
doenças graves infantis, sobretudo
leucemia e outros tipos de câncer.
A iniciativa é um dos projetos da parceria
firmada com o St. Jude Já foram feitas
capacitações dos profissionais do

A oncopediatra do Martagão Juliana
Costa conta que a ideia surgiu em um
conversa entre ela, os especialistas
do St. Jude e o professor da Ufba
Paulo Gomes. O intuito é a introdução
de tecnologia otimizando tempo e
reduzindo erros.
“A ESAP é uma escala, na qual há uma
tabela. A equipe de enfermagem
acompanha, verifica os dados vitais
dos pacientes e pontua de 0 a 11.
Assim, a gente faz a classificação de
risco do paciente internado, para
verificar se há possibilidade de que
seu estado de saúde se agrave”,
afirma Juliana.

O objetivo é identificar esse risco
precocemente e poder agir antes que
ocorra um quadro de agravamento. “É
para a gente agir, antes que isto
aconteça. A ESAP é uma escala
específica que o St. Jude
desenvolveu para hospital de
oncologia pediátrica da América
Latina. Mostramos a ideia do
aplicativo e eles apoiaram”, emenda a
oncopediatra.
Juliana ressalta, ainda, que todos os
hospitais que adotaram a ESAP
conseguiram diminuir o risco de
pacientes ficarem em estado grave. A
previsão é que ela seja implementada
já com a utilização do aplicativo.
Inicialmente, será focado em
pacientes oncológicos, mas, em
seguida, deverá ser expandida para a
pediatria em geral.

Hospital Sokids completa quatro anos e amplia
faixa etária dos pacientes atendidos
O Hospital Sokids completou, em junho,
quatro anos com uma mudança na faixa
etária dos pacientes atendidos.
Localizado em Vilas do Atlântico, em
Lauro de Freitas, o hospital, que antes
atendia pacientes com até 14 anos
incompletos, passou a receber também
jovens de até 17 anos.
O Sokids é um hospital pediátrico de
média complexidade em atendimento
clínico pediátrico. É a única unidade de
emergência pediátrica 24 horas que
atende à saúde suplementar neste
município da Região Metropolitana de
Salvador. “Nestes quatro anos, o Hospital
tem se destacado no atendimento às
crianças na região de Lauro de Freitas e
adjacências. Foram mais de 91 mil
atendimentos neste período. Com esta
mudança na faixa etária, conseguimos
ampliar ainda mais o alcance dos nossos

atendimentos”, destaca a Diretora
Técnica do Hospital, a pediatra Raquel
Birne.
A ampliação da faixa etária dos pacientes
atendidos permite que jovens de 15 a 18
anos incompletos não precisem ir para
emergência adulto. "O atendimento de
adolescentes na emergência pediátrica
evita que os pacientes adolescentes
sejam expostos às comorbidades mais
comuns da idade adulta”, emenda.
O Sokids dispõe, além do pronto
atendimento 24 horas, de Raio-X e
laboratório, com equipe multidisciplinar
formada por médicos especializados,
enfermeiros, nutricionistas,
fisioterapeutas e técnicos de
enfermagem.
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Hospital faz homenagem póstuma ao cirurgião
pediátrico José Bahia Sapucaia
Alegre, vibrante e generoso. Assim o
cirurgião pediátrico José Raimundo Bahia
Sapucaia, ex-diretor do Martagão
Gesteira, foi lembrado em uma solenidade
em homenagem póstuma realizada pelo
Hospital. Na ocasião, foi inaugurado um
busto em homenagem ao médico, por seu
extenso trabalho em prol das crianças da
Bahia.
O busto foi feito pelo artista plástico Tatti
Moreno. Sapucaia faleceu em junho do ano
passado e tinha mais de 50 anos de
carreira. Formado pela Escola Bahiana de
Medicina, Dr. Bahia, como era conhecido,
foi um dos mais renomados cirurgiões do
estado. Ao longo da carreira, foi
presidente da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Pediátrica e diretor do Hospital
Martagão Gesteira, em Salvador, onde
iniciou sua trajetória.
Na década de 1990, ele assumiu a
liderança e traçou o plano de reabertura
do Hospital Martagão que, naquela época,
interrompeu o funcionamento por conta
de uma grave crise financeira. Ele era
sobrinho de Álvaro Pontes Bahia, fundador
do Martagão Gesteira, e primo de Irmã
Dulce.
“Para o Martagão, ele ficará sempre
lembrado como um dos principais
pioneiros da cirurgia pediátrica na Bahia e
no Brasil. Ensinou a muita gente. Deixou
diversos discípulos. Foi o grande criador
de toda essa cultura cirúrgica que
mantém o Martagão vivo e atuante até
hoje. Ele deixou uma família enorme de
discípulos que atua hoje em prol das
crianças”, destaca o Presidente da Liga
Álvaro Bahia, Carlos Emanuel Melo.

As cinzas do médico serão colocadas
em uma urna, sob o busto. O ato
atende a um pedido de Sapucaia feito
por ele à família. “O Martagão está
fazendo uma homenagem muito justa
pelo que ele significou para nossa
instituição. Não só por ele ter sido um
grande cirurgião pediátrico, mas
também pela pessoa que ele foi:
sempre amigo, um médico que não
esperava hora, nem tempo para
atender a quem quer que chegasse”,
frisa a Presidente de Honra da Liga,
Rosina Bahia.

“Meu pai amava servir. Uma pessoa
que sempre se deu sem pensar nas
consequências. Ele amava o que
fazia. O foco dele era o paciente”,
acrescenta Américo Neto, filho do
ex-diretor.
“Ele não tem adjetivo. Meu pai vive no
nosso coração, nesta obra (Martagão).
Ele nunca se furtou a atender uma
criança qualquer”, complementa
Mariana Sapucaia, filha de Dr. Bahia.

Primogênito do ex-diretor, Pedro
Américo destaca qualidades do pai.
“Ele era um pacificador e humanista
de grande valor. Nas técnicas
cirúrgicas, era um inovador. Tinha o
dom e o prazer de ensinar”.
Também filho de Dr. Bahia, José
Bahia Filho ressalta “a leveza” do pai.
“Ele me mostrava que a vida é muito
mais simples e que a gente precisa
aprender a viver”.

Martagão é tema de reportagem do Estadão
O Hospital Martagão Gesteira foi tema de um reportagem do Jornal Estado de São Paulo,
veículo com alcance nacional. Intitulada “Solidariedade digital: campanhas de doações
aumentam durante a quarentena”, a matéria cita a instituição como exemplo.
“Há 55 anos, o Martagão, em Salvador, é referência no tratamento gratuito a crianças e
adolescentes da cidade baiana. São aproximadamente 500 mil atendimentos gratuitos por
ano”, destaca a reportagem.
A campanha por doações “Quando falta você, falta tudo” foi abordada. “O hospital, que é
mantido por verba do SUS e doações voluntárias, levantou uma campanha online para
arrecadar fundos para manter o funcionamento da instalação frente a um momento crítico”,
acrescenta a matéria.
Confira a notícia completa: bit.ly/martagaonoestadao
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Eventos solidários arrecadam recursos e seguem
como forma de ajudar o Hospital
Celebrar uma data importante como os
dez anos de casamento ou o próprio
aniversário e ainda ajudar o Martagão.
Este é o principal objetivo do “Evento
Solidário”, prática da sociedade baiana
que surgiu de forma espontânea como
mais uma forma de ajuda e
solidariedade. Recentemente, três
eventos celebraram mais um ciclo de
vida dos seus aniversariantes, mas os
presentes foram doações para o
Hospital, que conta com mais de 26
especialidades médicas.
No total, já foram realizados mais de
dez aniversários nos últimos dois anos
e os recursos arrecadados
ultrapassam R$ 200 mil. Com o
montante, o Martagão pôde fazer
intervenções em sua estrutura física.
No evento mais recente, a celebração
do aniversário de um casamento, as
doações permitiram ao hospital
executar, junto com o valor obtido no III
Jantar do Bem, a requalificação das
salas do setor de Bioimagem. Elas
foram entregues no final de outubro do
ano passado.

“A aplicação desses recursos é, para
nós, um motivo de grande satisfação.
A sociedade nos apoia porque
acredita no nosso trabalho. Eles nos
apoiam, e a gente devolve esse apoio
para as crianças que precisam, em
melhores condições de atendimento,
de melhores equipamentos. As salas
que foram requalificadas são lúdicas,
agradáveis, com equipamentos de
última geração, para melhor atender
os nossos pacientes”, afirma a

Presidente de Honra da Liga Álvaro
Bahia, Rosina Bahia.
“Todos aqueles que se sentirem
tocados e motivados pela ideia de, em
seus eventos, sensibilizar doações
para o Martagão podem nos procurar
através do telefone 71 3032-3808; e
podemos combinar quais seriam as
ações que melhor se encaixam em
cada proposta”, acrescenta o Gerente
de Captação de Recursos do hospital,
Felipe Feitosa.

Martagão recebe R$ 100 mil de doação da
campanha troco solidário do Atakadão Atakarejo
O Martagão recebeu, em fevereiro, um
cheque de R$ 100 mil de doações do
Atakadão Atakarejo. O montante é
resultado da campanha “Troco Solidário”,
que desde o ano passado arrecada
doações dos clientes para ajudar o
hospital filantrópico.
Na campanha, o cliente pode doar seu
troco para o Martagão e ajudar o Hospital
no seu custeio mensal. As 17 lojas da rede
de supermercados, localizadas em
Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari,
Feira de Santana e Alagoinhas, participam
do Troco Solidário e aceitam doações de
qualquer valor, em espécie.

as crianças com menos poder
aquisitivo”, destaca o Presidente da Liga
Álvaro Bahia, Carlos Emanuel Melo.
O Troco Solidário é uma iniciativa do
Atakarejo com participação de seus
clientes e vem arrecadando valores
expressivos que são doados às
entidades carentes. O empresário
Teobaldo Costa, Presidente da rede de
supermercados Atakarejo, explica

“Muito mais do que o valor, comemoramos
mais um parceiro. Mais uma organização
inteiramente baiana que abraça a nossa
causa, que entende o desafio de cuidar de
crianças, que participa junto com a gente
na construção de uma saúde pública para
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como a campanha funciona. “Ao pagar
suas compras com dinheiro, o cliente é
convidado pelo operador de caixa da
loja a doar o troco que é aplicado em
uma conta até formar um valor
significativo. Depois, o valor arrecadado
é doado de uma forma justa e honesta
para cada instituição escolhida”, frisa.

De 1923 a 2020, a Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, por meio das
suas unidades, segue cumprindo o seu principal objetivo: a Saúde da Criança na Bahia.

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

Hospital Estadual da Criança

Hospital Estadual da Criança
Avenida Eduardo Fróes da Mota, Brasília, Feira
de Santana, Bahia, CEP: 44089-340
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
Instituto de Ensino da Saúde e Gestão
Rua José Duarte, 385, Tororó, Salvador, Bahia,
CEP: 40050-050
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Sabrina é paciente
do Martagão.

