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A Petrobahia, ACP Group, Retec 
Resíduos, Passaredo e a doadora 
Mariana Tejo, agora fazem parte de um 
querido grupo de parceiros.

Eles adotaram leitos do Martagão e, 
mensalmente, doam R$ 1.000 para 
cobrir as despesas de cada leito 
adotado, como refeições diárias para 
pacientes e seus acompanhantes, 
medicamentos e manutenção dos 
equipamentos.
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O Hospital Martagão Gesteira, desde 
2012, tem se tornado um verdadeiro lar 
para as centenas de famílias que já 
passaram pela  Unidade de Treinamento 
Domiciliar (UTD), onde crianças com 
doenças crônicas necessitam de 
tratamento de alta complexidade e de 
longa duração, permanecendo por 
meses ou até mesmo anos internadas 
em nosso Hospital. Na UTD, os 
acompanhantes desses pacientes são 
capacitados para cuidar de seus filhos no 
aconchego de casa.

Hugo foi diagnosticado com 
encefalopatia hipóxico-isquêmica
progressiva, doença que compromete 
seu desenvolvimento neuropsicomotor e, 
por isso, precisa da ajuda de ventilação 
mecânica para respirar. Em setembro de 
2020, Francinaldo saiu de Parnamirim, 
interior de Pernambuco, deixando esposa 

Faça uma doação ao Martagão Gesteira
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Adote um Leito
Além deles, o Registro do 1º Ofício de 
Imóveis, o Labchecap, a Texas A�nity, a 
Trevo Empreendimentos e a Toledo & 
Toledo Advocacia e Consultoria 
Empresarial renovaram neste 
semestre a parceria de adoção de um 
leito e continuarão ajudando o 
Martagão na missão de cuidar da 
saúde de milhares de crianças baianas.

A fim de ajudar na proteção dos 
nossos profissionais e pacientes, o 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), em 
parceria com a Confederação 
Nacional de Santas Casas, Hospitais 
e Entidades Filantrópicas (CMB), doou 
ao Martagão Gesteira 
aproximadamente R$ 155 mil em 
EPI’s, como aventais permeáveis e 
impermeáveis, máscaras PFF2, 
álcool gel, máscaras descartáveis e 
luvas  cirúrgicas.

BNDES e CMB doam  R$ 155 mil em EPI’s
Esses equipamentos garantem que 
a equipe do Martagão trabalhe de 
forma segura para continuar 
oferecendo saúde de qualidade às 
milhares de crianças e 
adolescentes de todo o 
estado da Bahia .

Parceria com Açúcar Bella
garante doações mensais

Por mais um ano, o Açúcar Bella 
demonstra a doçura do amor por nossas 
crianças, doando, todos os meses, 450 
quilos de açúcar, o que corresponde à 
quantidade mensal do consumo do item 
no Martagão, além de uma contribuição 
financeira mensal.

Com toda doação que chega ao 
Martagão, vem o amor que nos dá força 
para seguir em frente com a nossa 
causa.

e duas filhas, em busca de tratamento 
para seu filho Hugo.  O pequeno tinha 
apenas 7 meses de vida quando eles 
chegaram na UTD do Martagão e 
encontraram o acolhimento necessário 
para fazerem do Hospital o seu lar.

Hugo completou seu primeiro aninho 
em fevereiro aqui na instituição e segue 
sendo acompanhado por nossa equipe 
multidisciplinar, composta por pediatras, 
enfermeiros, fisioterapeutas, 
assistentes sociais, psicólogos e 
nutricionistas. Francinaldo, que há 9 
meses recebe treinamento para 
desospitalização de seu filho, define a 
UTD como um lugar de esperança.

“Quando chegamos no Martagão não 
acreditava que o Hugo fosse viver. Todos 
da minha cidade diziam que ele não ia 
resistir. Mas, primeiramente, graças a 

Deus e, depois, ao Martagão, meu filho 
está muito bem. Eu só tenho a 
agradecer ao tratamento dado. Aqui 
aprendi como cuidar do meu filho e 
posso ter a esperança de voltar para 
casa com ele”.

Apesar das dificuldades impostas pela 
pandemia, o Martagão conseguiu 
manter esse serviço em funcionamento 
durante todo ano, por se tratar de 
doenças graves que não permitem 
adiamento no tratamento. Sua doação 
é muito importante para continuar 
levando esperança para milhares de 
famílias e continuar fazendo do 
Martagão o maior hospital filantrópico 
exclusivamente pediátrico  do Norte e 
Nordeste.

DOE TAMBÉM COM PIX CHAVE: DOEAGORA@MARTAGAOGESTEIRA.ORG.BR

Por dentro do

CORAÇÃO
Lar é
onde o
amor
está!



Com apenas 1 aninho, José Everton 
mostrou sua força quando precisou 
fazer um procedimento cirúrgico para 
aumentar o fluxo sanguíneo do 
coração para os pulmões. Hoje, aos 3 
anos, segue dando continuidade ao 
tratamento para fortalecer seu 
coraçãozinho aqui no Martagão.

Esse garotinho doce e sereno é 
o José Everton. O pequeno foi 
diagnosticado com Tetralogia de 
Fallot e, há 2 anos, tem sido 
assistido pela equipe 
multidisciplinar  do Martagão.

Serviço Social
Desde que o conceito de saúde foi 
ampliado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) como um 
estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, a atuação dos 
assistentes sociais em hospitais se 
tornou essencial para promoção da 
saúde. São eles os responsáveis por 
identificar aspectos que possam 
impactar no tratamento ou na 
desospitalização e dar suporte aos 
pacientes e seus familiares. Esse 
suporte pode ser um acolhimento, 
orientações, mobilização de 
recursos, dentre outros.

Desejo de retribuir
Depois de quase perder o filho com 
1 mês de vida por conta de uma 
broncopneumonia, o coração de 
Carlos Antônio se encheu de 
gratidão pelo Martagão ter salvo a 
vida do Tiago, hoje com 34 anos. 

“Sou católico e hoje contribuo 
apenas com dois setores: um pela 
FÉ, com o dízimo à minha Paróquia, 
e o outro por RECONHECIMENTO, 
com contribuição mensal  para o 
Martagão”. 

Carlos Antônio ainda guarda com 
carinho os documentos do período 
em que seu filho ficou internado e 
diz que conhecer o Martagão foi 
um verdadeiro milagre na vida de 
sua família.

De uma força inspiradora

Medicamento de alto custo é disponibilizado
no Hospital Martagão Gesteira, em parceria
com a SESAB
Palivizumabe, medicamento de alto 
custo é disponibilizado, por meio do 
SUS, no Hospital Martagão Gesteira, em 
parceria com a Secretaria de Saúde do 
Governo do Estado da Bahia (SESAB), 
para prevenção de infecção respiratória 
grave causada pelo vírus Sincicial, 
doença mais comum em bebês com 
nascimento prematuro, bem como 
crianças até 2 anos com doença 
pulmonar crônica da prematuridade ou 
doença cardíaca congênita com 
repercussão  hemodinâmica.

 Para promover uma assistência 
humanizada e garantir a efetivação dos 
direitos sociais dos pacientes, a equipe 
conta hoje com 13 assistentes sociais e 
2  residentes.

“Cabe a gente ter um olhar holístico e 
observar se os determinantes e 
condicionantes de saúde, como renda, 
moradia, saneamento básico, entre 
outros, estão harmonizados”, conta 
Milene Ramos, Coordenadora do 
Serviço Social do Martagão.

Para ter acesso gratuitamente à 
medicação, é necessário ter a 
solicitação do médico através de 
um formulário específico, com 
documentos de identificação da 
criança e responsável, cartão do 
SUS e termo de responsabilidade.
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MAIS INFORMAÇÕES:

(71) 3032-3803
farmaciaoncologia@martagaogesteira.org.br

Martagão aumenta complexidade das cirurgias
cardíacas e realiza sua 1ª cirurgia de Fontan
João Victor de Carvalho Arize, de 7 anos, 
nasceu com apenas um ventrículo no 
coração funcionando – em pessoas 
sadias há dois. Após ser submetido a 
duas cirurgias nos primeiros anos de 
idade, ele precisava fazer a de Fontan, 
um procedimento que pode fazer com 
que ele chegue à idade adulta com a 
qualidade de vida de um paciente 
saudável. Recentemente, ele realizou a 
operação no Hospital Martagão Gesteira 
para retirar a sobrecarga que havia em 
seu coração.

Foi a primeira do tipo realizada 
pelo Martagão. Com ela, o 
Hospital aumentou a 
complexidade das cirurgias 
cardíacas realizadas. Após a 
cirurgia de Fontan, o setor de 
Cardiopediatria do Hospital já 
consegue fazer 95% das 
cirurgias congênitas complexas.

O Amor tá On
Batizada de “O Amor tá on”, a 
campanha fez parte do 
lançamento do novo site do 
Martagão, quando os usuários 
puderam enviar cartões digitais 
com mensagens positivas para 
profissionais e pacientes do 
Hospital. 

Totalmente repaginado, o novo site 
do Martagão oferece a 
possibilidade de conhecer ainda 
mais a instituição que, há 56 anos, 
é referência em pediatria, além de 
facilitar a realização de doações 
para o Hospital.

CONHEÇA:

www.martagaogesteira.org.br

APONTE SUA
CÂMERA
AQUI!Q

“É um marco para o Hospital 
porque evidencia o crescimento 
do serviço oferecido e a 
complexidade da cirurgia 
cardíaca que podemos fazer. A 
de Fontan depende de anos de 
serviço para que se possa 
disponibilizar”, ressalta a 
coordenadora do setor de 
Cardiologia do Hospital, 
Dra. Mila Simões.

Olá, doador (a)!
Eu me chamo Ester. E eu me chamo Eloá. 

A gente nunca te viu, mas estamos aqui para te 

agradecer! 

Há 7 meses fazemos tratamento na terapia 

ocupacional do Martagão. Quando a gente chegou 

no Hospital, não conseguíamos nem falar. 

Hoje, com a sua ajuda, já entendemos ordens 

simples, falamos algumas palavras e podemos 

brincar juntas. Um beijão e um abraço bem 

apertado!
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