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Robozão é o brinquedo
que ajuda o Martagão
No mês das crianças, qualquer pessoa vai 
poder ter o robô em miniatura que leva o 
coração do Martagão no peito. Esse 
produto é resultado de uma parceria com 
o Robozão e vem com novidade: ele é 
lavável e tem um pacote de canetas 
coloridas para poder colorir o boneco. Para 
adquirir basta entrar na nossa loja virtual 
(lojinha.martagaogesteira.com.br). O valor 
é de R$ 70. A cada unidade vendida, R$ 
20 serão convertidos para o cuidado com 
nossas crianças.

Fundação
Telefônica

A  Fundação Telefônica Vivo 
vem ajudando a minimizar 
algumas barreiras causadas 
pela pandemia. No início da 
quarentena, a instituição doou 
R$ 30 mil para a compra de 
EPIs. Já na campanha Game 
do Bem arrecadou recursos 
que permitiu a aquisição de dez 
tablets para o teleatendimento 
dos pacientes do Programa de 
Assistência Ventilatória 
Domiciliar (PAVD). 

Essa doação permite o 
acompanhamento regular dos 
pacientes que vivem por meio 
de aparelhos respiratórios  e que 
precisaram deixar o hospital por 
causa do coronavírus.
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OL Papéis
OL Indústria de Papéis LTDA é uma das 
empresas que apoia o trabalho realizado 
pelo Martagão e vem contribuindo 
desde março com fraldas e pacotes de 
papel toalha; itens de extrema 
importância para manter a higiene dos 
nossos pequenos. 

Em 2020 já foram doados mais mil 
pacotes de papel tolha de 20 mil fraldas 
para pacientes pediátricos de todos os 
tamanhos e idades. Essa iniciativa cobre 
parte dos nossos gastos, que, só com 
fraldas, variam entre oito e dez mil 
unidades por mês.

A chegada de Outubro é sempre 
muito aguardada no Martagão, por 
ser um mês dedicado às crianças 
pacientes, cheio de ações e 
atividades produzidas para diverti-los, 
ao passo que a instituição chama 
atenção e reforça, para a sociedade, à 
importância do apoio à causa da 
saúde da criança na Bahia. Este ano, 
por causa dos protocolos de proteção 
associados à pandemia do Covid-19, 
foi preciso adaptar o evento a um 
formato mais virtual, mas nem por 
isso será menos feliz e afetivo.

Na abertura do mês, aconteceu a 
realização do evento Vozes da Vida – 
uma Live Musical, comandado pelo 
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atividades produzidas para diverti-los, 

atenção e reforça, para a sociedade, à 

saúde da criança na Bahia. Este ano, 
por causa dos protocolos de proteção 

Mês das Crianças

maestro Luciano Calazans e a 
cantora Tais Nader. Promovida em 
parceria com o Grupo de Apoio à 
Criança com Câncer – Bahia 
(GACC-BA), a apresentação, 
transmitida via internet e aberta ao 
público, foi dedicada às crianças das 
duas instituições, que a assistiram 
nos seus leitos, por meio de 
tabletes, celulares e TVs. 
A Live celebrou também o Dia 
Internacional da Música 
(1° de Outubro).

No decorrer do mês, outras ações 
reforçam as brincadeiras e 
ludicidade que levam alegria e 
sorrisos aos nossos pequenos, com 

cardápios especiais, fantasias, 
e a distribuição de doações de 
brinquedos. Cada semana 
uma surpresa. Graças à sua 
contribuição e participação, as 
crianças atendidas no maior 
hospital pediátrico, referência 
no Norte-Nordeste, recebem o 
carinho e a alegria neste mês 
especial, em um momento tão 
importante para a saúde no 
nosso país.
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com 30 semanas e 4 dias, pesando 1,1 
kg. Após ficar internado por três meses, 
ele continua frequentando o Martagão 
para dar continuidade ao tratamento 
com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, 
gastropediatra e terapia ocupacional.

Ao colaborar com o Martagão, você 
ajuda Gabriel e milhares de crianças que 
precisam cuidar da sua saúde.

Gabriel é um dos nossos 
xodós. Sabe aquele garoto 
cheio de personalidade? É 
ele! Com um ano de idade, 
já arranca os sorrisos dos 
nossos colaboradores 
sempre que aparece com 
uma das suas máscaras de 
super-heróis. Gabriel está 
conosco desde que nasceu, 

Como o próprio amor, voluntário
C om o Voluntariado, o coração do Martagão 
bate mais forte. Graças a esse time formado 
por mais de 400 pessoas, o hospital 
consegue realizar diversas ações vitais em seu 
funcionamento. Das rotinas diárias às grandes 
campanhas de arrecadação,eles estão 
sempre presentes. 
Nas brinquedotecas, bazar, apoio na Loja 
Social, serviços administrativos, em grupos de 
acolhimento, na oficina de artesanato, no 
"Posso ajudar", orientando pais e responsáveis, 
sempre contamos com eles.
Estas pessoas que se dedicam ao nosso 
hospital de forma espontânea são a força de 
trabalho de uma das maiores campanhas de 

Quem conhece doa
“Eu resolvi doar porque eu me sinto 
bem doando”. A frase da enfermeira 
Elaine Conceição reflete o sentimento 
de muitas pessoas que contribuem 
para o Martagão. Mas ela, em especial, 
tem uma relação direta com o Hospital, 
onde sua mãe, na época auxiliar de 
enfermagem, trabalhou, e onde ela 
também estagiou na década de 90. Por 
ter visto de perto os tratamentos de 
diversas crianças, Elaine escolheu o 
Martagão para doar: “Não é muito 
dinheiro, mas ajuda. Se cada um fizer 
sua parte, o hospital só tende a crescer 
e a ajudar ainda mais crianças”.

Gabriel e as máscaras personalizadas

IESG
O Instituto de Ensino da Saúde e 
Gestão – IESG é a mais nova unidade da 
Liga Álvaro Bahia, entidade 
mantenedora do Hospital Martagão 
Gesteira. O IESG tem a finalidade de 
construir conteúdos científicos no 
campo da pediatria.

Com cursos de qualidade para os 
profissionais de saúde e para a 
população,
pesquisas e de inovação, residência 
médica e multiprofissional e programas
de educação permanente, o IESG 
contribui para a sociedade através da 
distribuição de conhecimento e para o 

Loja virtual

arrecadação em prol do 
Martagão: A Nota Premiada. Eles 
estimulam a sociedade a 
cadastrar o CPF no programa 
da Secretaria Estadual da 
Fazenda que destina recursos ao 
hospital. 

Quando vestem o colete azul, se 
revestem de amor e dedicação, 
para contar histórias, promover 
brincadeiras e propiciar 
momentos de alegria para 
milhares de crianças.

Martagão, com a destinação 
dos valores arrecadados com os 
cursos e eventos educacionais. 

Em 2019, o IESG atuou na 
promoção de simpósios e 
eventos nas áreas médica e 
multiprofissional. Realizou 
cursos de aperfeiçoamento 
científico profissional e 
programas de residência 
médica e multiprofissional, 
formando profissionais 
diferenciados e qualificados 
para atuação pediátrica.

O Martagão possuí uma lojinha 
social virtual onde é possível 
encontrar produtos 
personalizados, como nécessaire, 
porta-joias, camisetas, bolsas 
térmicas, ecobags, calendários, 
copos e squeezes. Nossa 
plataforma é um ambiente seguro 
para compras, onde toda a renda 
é revertida para o tratamento das 
nossas crianças. Para fazer essa 
doação e, ao mesmo tempo, levar 
um dos nossos produtos para 
casa, é bem simples: basta realizar 
um rápido cadastro depois de 
escolher o que deseja, pôr os 
dados de pagamento e decidir se 
quer receber via Correios ou por 
motoboy.

será destinada para ajuda no 
tratamento oncológico das 
crianças atendidas no 
Martagão.

Pelo segundo ano consecutivo, 
Lore Improta será a madrinha 
de uma das maiores 
campanhas em prol de crianças 
e adolescentes no país.

Toda hora é hora de ajudar! 
No sábado, 21 de novembro, 
vamos fazer ecoar pela Bahia o 
combate ao câncer 
infanto-juvenil. Pelo quinto ano, 
o Hospital Martagão Gesteira 
participa do McDia Feliz, ação 
idealizada pelo Instituto Ronald 
McDonald.  Neste dia, toda 
renda líquida das vendas do 
Big Macs, no valor de R$ 17, 

McDia Feliz

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

OLHA COMO É FÁCIL Q
Baixe o App

PicPay
No App, toque

em “Central de
Doações”

Escolha o
Martagão e doe
qualquer valor.

PASSO A PASSO

Me chamo Alana e tive um câncer raro que só poderia ser 
tratado no Martagão. A sua doação fez com que meu 
tratamento fosse possível. Hoje estou curada e quero que 
outras crianças também possam ser ajudadas. 

Abraços no coração.

Olá, doador (a),

Alana, 8 anos
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será destinada para ajuda no 
tratamento oncológico das 
crianças atendidas no 
Martagão.

Pelo segundo ano consecutivo, 
Lore Improta será a madrinha 
de uma das maiores 
campanhas em prol de crianças 
e adolescentes no país.

Toda hora é hora de ajudar! 
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infanto-juvenil. Pelo quinto ano, 
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participa do McDia Feliz, ação 
idealizada pelo Instituto Ronald 
McDonald.  Neste dia, toda 
renda líquida das vendas do 
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McDia Feliz

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

OLHA COMO É FÁCIL Q
Baixe o App

PicPay
No App, toque

em “Central de
Doações”

Escolha o
Martagão e doe
qualquer valor.

PASSO A PASSO

Me chamo Alana e tive um câncer raro que só poderia ser 
tratado no Martagão. A sua doação fez com que meu 
tratamento fosse possível. Hoje estou curada e quero que 
outras crianças também possam ser ajudadas. 

Abraços no coração.

Olá, doador (a),

Alana, 8 anos

3



Jornal do Doador
Out 2020 • Edição 07

DOE
AGORA

martagaogesteira.org.br

71 3032-3773

71 98146-2315

Robozão é o brinquedo
que ajuda o Martagão
No mês das crianças, qualquer pessoa vai 
poder ter o robô em miniatura que leva o 
coração do Martagão no peito. Esse 
produto é resultado de uma parceria com 
o Robozão e vem com novidade: ele é 
lavável e tem um pacote de canetas 
coloridas para poder colorir o boneco. Para 
adquirir basta entrar na nossa loja virtual 
(lojinha.martagaogesteira.com.br). O valor 
é de R$ 70. A cada unidade vendida, R$ 
20 serão convertidos para o cuidado com 
nossas crianças.

Fundação
Telefônica

A  Fundação Telefônica Vivo 
vem ajudando a minimizar 
algumas barreiras causadas 
pela pandemia. No início da 
quarentena, a instituição doou 
R$ 30 mil para a compra de 
EPIs. Já na campanha Game 
do Bem arrecadou recursos 
que permitiu a aquisição de dez 
tablets para o teleatendimento 
dos pacientes do Programa de 
Assistência Ventilatória 
Domiciliar (PAVD). 

Essa doação permite o 
acompanhamento regular dos 
pacientes que vivem por meio 
de aparelhos respiratórios  e que 
precisaram deixar o hospital por 
causa do coronavírus.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Albérico Machado Mascarenhas
Carlos Emanuel Rocha de Melo
Carlos Roberto Melo Filho
Durval F. de Carvalho Olivieri
Eduardo Duder Peixoto
José Eduardo Athayde de Almeida
José Maurício Guimarães Martins
(Presidente) 
José Raimundo Bahia Sapucaia*
Leonardo Fichman
Pedro Borges da Silva Teles
Roberto Luiz Pimentel Lerner
Rosina Bahia Alice Carvalho dos Santos
(Presidente de Honra)

*Em memória

Projeto gráfico: Bruno Magalhães e Matheus Alencar
Texto: Jamile Barbosa

Fotos: Comunicação

OL Papéis
OL Indústria de Papéis LTDA é uma das 
empresas que apoia o trabalho realizado 
pelo Martagão e vem contribuindo 
desde março com fraldas e pacotes de 
papel toalha; itens de extrema 
importância para manter a higiene dos 
nossos pequenos. 

Em 2020 já foram doados mais mil 
pacotes de papel tolha de 20 mil fraldas 
para pacientes pediátricos de todos os 
tamanhos e idades. Essa iniciativa cobre 
parte dos nossos gastos, que, só com 
fraldas, variam entre oito e dez mil 
unidades por mês.

A chegada de Outubro é sempre 
muito aguardada no Martagão, por 
ser um mês dedicado às crianças 
pacientes, cheio de ações e 
atividades produzidas para diverti-los, 
ao passo que a instituição chama 
atenção e reforça, para a sociedade, à 
importância do apoio à causa da 
saúde da criança na Bahia. Este ano, 
por causa dos protocolos de proteção 
associados à pandemia do Covid-19, 
foi preciso adaptar o evento a um 
formato mais virtual, mas nem por 
isso será menos feliz e afetivo.

Na abertura do mês, aconteceu a 
realização do evento Vozes da Vida – 
uma Live Musical, comandado pelo 

Mês das Crianças
no Martagão

Faça uma doação ao Martagão Gesteira

FAVORECIDO: Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil   CNPJ: 15.170.723/0001-06

Agência: 4248
C/C: 00902695-3

Operação: 003

Agência: 8872
C/C: 20869-2

Agência: 3041
C/C: 13000059-8

Agência: 1800-7
C/C: 4016-9

Agência: 3021
C/C: 191228-3

Estamos migrando para uma nova conta CAIXA, mas a conta (Agência: 2218 C/C: 00002695-1 Operação: 003) ainda se encontra disponível!

AGORA 71 3032-3773

71 98146-2315

atividades produzidas para diverti-los, 

atenção e reforça, para a sociedade, à 

saúde da criança na Bahia. Este ano, 
por causa dos protocolos de proteção 

Mês das Crianças

maestro Luciano Calazans e a 
cantora Tais Nader. Promovida em 
parceria com o Grupo de Apoio à 
Criança com Câncer – Bahia 
(GACC-BA), a apresentação, 
transmitida via internet e aberta ao 
público, foi dedicada às crianças das 
duas instituições, que a assistiram 
nos seus leitos, por meio de 
tabletes, celulares e TVs. 
A Live celebrou também o Dia 
Internacional da Música 
(1° de Outubro).

No decorrer do mês, outras ações 
reforçam as brincadeiras e 
ludicidade que levam alegria e 
sorrisos aos nossos pequenos, com 

cardápios especiais, fantasias, 
e a distribuição de doações de 
brinquedos. Cada semana 
uma surpresa. Graças à sua 
contribuição e participação, as 
crianças atendidas no maior 
hospital pediátrico, referência 
no Norte-Nordeste, recebem o 
carinho e a alegria neste mês 
especial, em um momento tão 
importante para a saúde no 
nosso país.
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