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Isabella é
paciente do
Martagão

A nossa história é de superação. Assim como a de 
Isabela Cerqueira, 04 anos, a primeira paciente a 
realizar um transplante de medula óssea (TMO) no 
Hospital Martagão Gesteira. Abaixo dos 14 anos, esse 
tipo de procedimento não era feito na rede pública do 
Estado. No entanto, essa realidade foi modificada em 
Outubro de 2020, quando o Martagão, referência em 
pediatria, passou a realizar o procedimento para 
crianças e jovens de 0 a 18 anos, pelo SUS.

Uma conquista do 
Martagão e de toda Bahia

Por dentro do

CORAÇÃO

“Este transplante vai no cerne da 
missão do Martagão: fazer justiça 
social do ponto de vista humanitário, 
na medida em que o Hospital 
consegue trazer este procedimento 
inédito, para uma população de 
baixa renda, que depende 
exclusivamente do SUS”, afirmou o 
presidente da Liga Álvaro Bahia 
Contra a Mortalidade Infantil 
(entidade mantenedora do 
Martagão), Carlos Emanuel Melo. 

Para enfrentar este cenário e 
viabilizar inicialmente o tratamento, 

o Hospital contou com recursos 
obtidos na campanha McDia 
Feliz 2019 do Instituto Ronald 
McDonald, quando a sociedade 
ajuda por meio da compra de 
sanduíches e a renda é toda 
revertida para projetos de 
instituições que realizam 
tratamento em crianças com 
câncer, como o Martagão.

Já há 10 pacientes do Hospital na 
fila de espera, com quadro clínico 
de indicação para o 
procedimento de TMO. O custo 

de cada transplante é de 
R$ 123 mil, mas o SUS 
repassa R$ 23 mil e o 
Martagão trabalha com um 
déficit de R$ 100 mil. Para 
tentar superá-lo, o Hospital 
trabalha em diversas frentes, 
dentre elas a mobilização das 
pessoas, empresas e 
organizações para se 
somarem à causa da Saúde 
da Criança e, por meio de 
doações, ajudarem o Hospital 
a manter o seu propósito.



Me chamo Isadora e todos os meses preciso sair da 
cidade de Porto Seguro para dar continuidade ao meu 
tratamento oncológico no Martagão. Eu não te conheço, 
mas sei que com sua doação o meu tratamento e de 
milhares de amiguinhos e amiguinhas baianas, todo mês, é 
possível de ser realizado. 

Por isso, em nome de todas as crianças que contam com 
a sua ajuda, deixo um grande beijo, do tamanho do 
Martagão.

Olá, doador (a),

João nasceu com a síndrome do bebê 
hipotônico, que é a diminuição do tônus 
muscular e da força. Na cadeira de rodas 
com encosto cervical, ele começou sua 
adaptação aos dispositivos que utiliza 
em casa com sua família.

Sua doação é tudo para João Miguel e 
milhares de crianças que cuidam da 
saúde no Martagão.

Um dos nossos xodós é 
João Miguel. Com essa 
serenidade, ele encantou, por 
mais de 300 dias de 
internamento, a todos da 
Unidade de Treinamento para 
Desospitalização (UTD) do 
Martagão Gesteira. 

Maqueiros
do Hospital

Com os maqueiros do Martagão, os 
pacientes são acolhidos e transportados 
com humanização, dedicação e cuidado. 
Graças a esse time, formado ao total por 
seis pessoas, nossos pacientes são 
conduzidos sempre que necessário pelo 
interior da unidade para realização de 
exames, para os leitos, centro cirúrgico e 
até mesmo quando são transferidos ou 
liberados para ir para casa. 

José Roberto, maqueiro do Martagão há 
14 anos, se sente grato por ter sido 
acolhido no quadro de funcionários da 
instituição. “Ao final do dia, a sensação é 
de dever cumprido. Mesmo em dias 
corridos, quando finalizo o plantão, é 
gratificante saber que pude somar com 

Ajuda em forma de gratidão...
“Um dia eu precisei do Martagão e fui 
muito bem acolhido. Então, eu resolvi 
fazer minha parte como ser humano, 
seguindo os ensinamentos cristãos: 
ajudar as outras pessoas e amar ao 

próximo como a si mesmo”. É assim que 
Robson Bittencourt define sua iniciativa 

em ser doador mensal do Martagão 
Gesteira. 

Quando tinha 8 anos de idade, Robson 
ficou internado na instituição por pouco 
mais de um mês, para remoção de um 
coágulo de sangue na cabeça. Depois 

que ele se tornou adulto, não teve dúvidas 
e decidiu se somar às muitas mãos e 

nomes que, compartilhando dos 
sentimentos de amor e solidariedade, 

contribuem com o Martagão.

Serenidade que encanta

essa causa tão importante do 
Martagão: ajudar milhares de 
crianças baianas. É muito 
bom a gente amar o que faz 
e saber da importância disso”.

A corrente do bem que 
constrói o Martagão é 
resultado do trabalho de uma 
grande equipe de 
colaboradores, dentre eles os 
maqueiros, que têm do 
Hospital todo o respeito e 
admiração por desenvolver 
com presteza a condução das 
nossas crianças. 
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Com cerca de 12 mil cirurgias realizadas, o Hospital Dia,
localizado no bairro de Roma, completa quatro anos 
O Hospital Dia do Martagão, uma 
unidade da instituição filantrópica 
localizado no bairro de Roma, completou 
quatro anos de funcionamento com um 
balanço de cerca de 12 mil cirurgias, 
dentre elas hérnia umbilical, hérnia 
inguinal, orquidopexia, hidrocele e 
postectomia (fimose). A unidade é 
especializada em cirurgias pediátricas de 
pequeno e médio porte em crianças e 
adolescentes de 1 a 14 anos de toda a 
Bahia. 

A unidade funciona em um modelo de 
‘day hospital’: a criança chega no turno 
matutino, acompanhada pelos 
responsáveis, é submetida à cirurgia e tem 
alta no mesmo dia. A relevância do 
Hospital Dia está, como ressalta a 
coordenadora do Hospital, Milena Alves, 
na “capacidade de diminuir o tempo de 

espera entre atendimento, 
agendamento e realização de 
cirurgias de pequena e média 
complexidade”.

Para marcar uma consulta com o 
cirurgião pediátrico, etapa 
necessária antes da cirurgia, é 
preciso entrar em contato com a 
Central de Agendamento do 
Martagão Gesteira: 71 3041-3800 
(de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados, das 8h às 16h). A 
marcação é feita também pelo 
WhatsApp (71 98148-8040), nos 
mesmos dias e horários de 
atendimento da Central de 
Agendamento.

Nos últimos três anos, o Martagão 
Gesteira registrou um crescimento no 
número de cirurgias cardíacas 
realizadas. Dados do Ministério da 
Saúde dão conta de que o hospital é 
responsável por metade das cirurgias 
cardíacas feitas em crianças na 
Bahia, considerando a faixa pediátrica 
do SUS no estado. 

Para a coordenadora do Serviço de 
Cardiologia do Hospital, a 
cardiologista pediátrica Mila Simões, 
o quantitativo representa um avanço 
do Martagão não só pela 
porcentagem atingida, como 
também pelo aumento da 
complexidade dos pacientes 
abordados. De acordo com Mila, 

Martagão é responsável por 
metade das cirurgias
cardíacas feitas em crianças
na Bahia

PASSO A PASSO

cirurgia. Além disso, há uma 
equipe de hemodinâmica, 
responsável por realizar os 
cateterismos cardíacos 
pediátricos, tanto os 
diagnósticos que são 
indispensáveis para a realização 
de algumas cirurgias, quanto os 
terapêuticos, nos quais é 
evitada uma cirurgia cardíaca.

“o crescimento da cirurgia 
cardíaca pediátrica do Martagão 
foi importantíssimo para ajudar 
essas crianças portadoras de 
cardiopatia congênita, visto que 
a rede de saúde não é suficiente 
para dar conta do número que o 
Estado precisa”.

O Martagão realiza cerca de 20 
cirurgias cardíacas por mês. 
São cinco turnos cirúrgicos por 
semana e três equipes de 
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McDia Feliz
O Martagão participou pelo quinto ano 
consecutivo do McDia Feliz, com a 
Campanha Toda Hora é hora de Ajudar. 
Toda verba arrecadada da venda de 
BigMacs será revertida para o custeio do 
Serviço de Transplante de Medula Óssea 
(TMO), iniciado em 2020 no Hospital.
A campanha precisou ser adaptada às 
dificuldades impostas pela pandemia, 
porém ainda assim foi um sucesso, com a 
venda total dos tickets, graças a dedicação 
incansável dos nossos doadores e 
voluntários, os quais agradecemos de 
coração.

Drogasil 
Para ajudar o Hospital Martagão 
Gesteira no combate à COVID-19, 
a Fundação BB e o banco BV 
doaram, juntos, cerca de R$ 400 
mil em equipamentos de 
proteção individual (EPIs) como 
máscaras, luvas, óculos de 
proteção e aventais.

A chegada desta doação ajudou, 
significativamente, na proteção 
dos profissionais da saúde, 
pacientes e toda equipe que faz 
do Martagão o maior hospital 
filantrópico exclusivamente 
pediátrico do Norte e Nordeste.
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Fundação BB
e Banco BV 

A Rede Farmacêutica Drogasil, uma 
das empresas que ajudou o Martagão 
Gesteira no combate ao Coronavírus, 
doou R$ 450 mil para o Hospital. Os 
recursos foram fruto do fundo ‘Todo 
cuidado conta’, criado para o combate 
à COVID-19 no interior do Brasil.

O valor foi direcionado para a compra 
de equipamentos como 
eletrocardiógrafo, aspiradores portáteis, 
cardioversor, além de bens duráveis 
para tratamento, como suportes de 
soro, instrumentais para cirurgia, dentre 
outros.
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