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Liga Álvaro Bahia
investe em Governança
Transformação digital, contratação da Ernst & Young - uma das quatro maiores empresas especializadas em 
auditoria do mundo -, e o acompanhamento de consultorias para modernizar o programa de compliance. 
Esses são alguns dos importantes passos que a Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil deu ao longo 
de 2021, com vistas para o futuro.Mantenedora do Martagão Gesteira, à frente do Hospital Sokids, do Instituto 
de Ensino da Saúde e Gestão (IESG), do Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (CRE -TEA) e do Hospital Estadual da Criança (HEC), a entidade filantrópica tem buscado 
investir em melhorias dos seus processos, qualificação dos seus colaboradores, ainda mais transparência e 
confiabilidade das informações prestadas à sociedade. Desta forma, pretende aprimorar sua governança e 
possibilitar melhorias contínuas nos atendimentos oferecidos a milhares de crianças de todo o estado da 
Bahia. É fazer o bem, bem melhor! (veja mais nas páginas  4 e 5).
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Hospital Estadual da Criança
realiza parto raro de bebê
gerado fora do útero da mãe

86 IESG fecha 2021 com alcance
de mais de 13 mil pessoas 
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      Editorial   

Defender a vida de crianças adoecidas e 
desamparadas economicamente, em um 
ambiente tão desigual, é assumir o 
enfrentamento de muitos desafios e 
dificuldades. A caminhada não é fácil. Todos 
sabemos. Há inúmeros percalços. Mas 
temos conseguido avançar, graças ao apoio 
de todos que se associam a esse ideal. 

Nosso ideal tem nomes, sobrenomes e 
endereços. São milhares de crianças e 
adolescentes de todo o estado da Bahia – a 
maior parte delas oriundas de famílias com 
renda mínima abaixo de um salário mínimo. 
Manifestamos, aqui, o muito obrigado em 
nome de todas elas. Graças a você, nosso 
apoiador, elas puderam ser atendidas nas 
mais diversas especialidades, realizaram 
cirurgias e procedimentos de qualidade.

Empreender nessa área requer mais que um 
bom coração e um sentimento de 
compaixão. Para fazer o bem, bem feito, é 

necessário técnica, disciplina, estratégia e 
profissionalismo.  Apesar de todos os problemas do dia 
a dia, seguimos buscando melhorar continuamente os 
nossos processos. Acreditamos na transformação 
digital como forma de tornar nossos procedimentos 
mais rápidos e seguros. Por isso, este projeto tem sido 
alvo de tanto esforço e atenção nos últimos meses. 

Além disso, seguimos qualificando nossa Governança, 
sem a qual, sabemos, não enxergaríamos um longo 
horizonte. Por isso, buscamos a contratação da Ernst & 
Young, uma das quatro maiores empresas 
especializadas em auditoria do mundo, e o 
acompanhamento de consultorias para implantar o 
programa de Compliance e adequação à Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Esses são alguns 
dos importantes passos que a Liga Álvaro Bahia Contra 
a Mortalidade Infantil deu ao longo de 2021, com vistas 
para o futuro. 

Dois mil e vinte um se apresentou, para nós, como um 
ano de colheita, que segue o trabalho árduo em uma 
terra bem preparada. A leitura desse material trará a 
descrição de um extenso rol de realizações que dão 
notícias do tanto que esse ano foi profícuo. Foram 
avanços na esfera corporativa, avanços e realizações 
na área assistencial, crescimento e expansão de 
serviços. Entretanto, mais relevante: seguimos em um 
processo de melhoria contínua, sem perder de vista o 
espírito humanitário e filantrópico. Elementos que nos 
chegaram já na fundação e se mostram indissociáveis 
até hoje.

CARLOS EMANUEL MELO
Cirurgião Pediátrico e Diretor-Presidente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (LABCMI)
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Martagão passa a
ser auditado pela
Ernst & Young 
Auditores
Independentes
A Liga Álvaro Bahia tem investido em 
ações e projetos decisivos para 
consolidar sua governança. Em um 
deles, o Hospital Martagão Gesteira 
firmou uma parceria com a Ernst & 
Young Auditores Independentes (EY), 
uma das quatro maiores empresas 
especializadas em auditoria e 
consultoria do mundo, conhecidas 
como “Big 4”. Desde então, a 
Instituição passou a ser auditada pela 
empresa.

“A contratação de uma das maiores 
empresas de auditoria independente 
do mundo faz parte do 
aprimoramento contínuo da nossa 
governança, garantindo ainda mais 
transparência e investimentos em 
gestão, baseados nos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS’s), adotados pela instituição 
desde 2015, através de convênio 
firmado com a ONU”, ressalta 
Eduardo Athayde, conselheiro da 
entidade, que também é diretor do 
WWI no Brasil, um dos maiores 
institutos de pesquisa focados em 
sustentabilidade do mundo.

“A EY, que também opera na 
plataforma ODS/ONU focada na 
saúde, encontra no Martagão 
ambiente propício para aplicar sua 

filosofia de trabalho, ajudando a organização a 
aproveitar o poder de novas tecnologias e apoiando o 
projeto de transformação digital em curso na casa. 
Articulado em meio digital com outros hospitais da 
criança do mundo, passa a integrar a rede internacional 
de dados, com informações atualizadas sobre saúde 
infantil, habilitando-se a receber recursos para pesquisa 
e desenvolvimento”, acrescenta Athayde.

Apoio – A mantenedora do Martagão tem ocupado um 
papel importante na prestação de serviços à saúde da 
mãe e da criança no estado da Bahia. “Essa trajetória 
não seria possível sem a participação dos governos 
Federal, Estadual e Municipal, bem como da sociedade 
civil, que nos apoia por meio de doações e 
participações em eventos com contribuição de 
recursos financeiros e materiais”, ressalta o presidente 
da entidade, Carlos Emanuel Melo.
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Melo explica que, diante da 
responsabilidade da Liga frente a estes 
apoios, a entidade tem buscado investir em 
melhorias dos seus processos, qualificação 
dos seus colaboradores, ainda mais 
transparência e confiabilidade das 
informações prestadas à sociedade.

“Agradecemos à BDO, a quinta maior 
empresa de auditoria e consultoria do Brasil 
e parceira da Liga durante muitos anos. 
Agora, estamos iniciando uma nova parceria 
com a Ernst & Young Auditores 
Independentes para verificação dos 
Demonstrativos Financeiros e Notas 
Explicativas que são publicadas 
anualmente, para os exercícios de 2021 a 
2023”, destaca o Presidente.

Informativo da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil

A Ernst & Young tem atuação no cenário nacional, em 
empresas de grande porte. É uma multinacional de 
serviços profissionais com sede em Londres, 
Inglaterra. “Com isso, esperamos dar continuidade ao 
processo de qualificação dos nossos controles 
internos e das informações contábeis prestadas a 
todos os nossos Stakeholders: governo, sociedade 
civil e demais interessados”, acrescenta o gestor.

“Ao submetermos nossos relatórios à Auditoria da EY, 
esperamos aumentar ainda mais a confiabilidade da 
sociedade civil e apoiadores para elevarmos a 
contribuição da Liga Álvaro Bahia a nível nacional, 
sendo referência nos cuidados com a saúde da mãe e 
da criança e expandindo o horizonte de atuação nas 
áreas de ensino e pesquisa”, finaliza Melo.
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Liga Álvaro Bahia investe
em transformação digital
Uma jornada de transformação digital. 
Esse foi o mote do evento realizado 
em agosto e que marcou o início das 
mudanças adotadas pela Liga Álvaro 
Bahia Contra a Mortalidade Infantil 
para a consolidação de sua 
governança. 

A ação teve a presença de líderes e 
gestores das instituições que estão 
sob a responsabilidade da Liga: 
Sokids, IESG, CRE-TEA, HEC e 
Hospital Martagão Gesteira. O projeto, 
que terá duração de 15 meses, será 
acompanhado pelas empresas de 
consultoria e treinamento em saúde 
digital: Dossier Digital, Folks e Philips. 

Para alcançar os objetivos, a entidade filantrópica 
investirá em um conjunto de ferramentas de automação 
e equipamentos tecnológicos.

Para a consultora da Dossier, Letícia Lisbôa, “caminhar 
na direção da automação dos processos, em compasso 
com as inovações tecnológicas, garantirá qualidade e 
segurança aos pacientes e colaboradores da
Liga Álvaro Bahia”. A adoção das novas tecnologias irá 
facilitar e agilizar o controle dos processos 
administrativos e garantir a qualidade e a eficiência na 
assistência.

Esse é mais um passo dado pela Liga para atingir a 
missão de se tornar uma organização referência no 
Brasil com soluções sustentáveis em saúde da mãe e 
da criança até 2027.
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Programa de compliance também será
aprimorado
A Liga Álvaro Bahia efetivou também 
a contratação de consultorias 
especializadas para modernizar seu 
programa sistêmico de compliance, 
com base nos três pilares de 
prevenção, detecção e resposta, além 
de também efetuar as adequações à 
Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD).

O objetivo principal é dar 
continuidade ao trabalho de 
estruturação da governança 
corporativa. Valorizar, cada vez mais, a 
ética e a integridade, implementando 
os pilares, em todas as suas 
disciplinas. Intenciona-se valorizar a 
gestão geral de todas as unidades 
que compõem a Liga Álvaro Bahia, 
além da transparência e do 
compliance, em todos os sentidos, 
juntamente com as adequações à 
LGPD.

O Diretor Administrativo e Financeiro 
da entidade, Nadson Santana, 
ressalta que a entidade filantrópica 
conta com uma forte governança 
constituída com organograma 
adequado, conselhos administrativo e 
fiscal, além de estar reforçando a área 
de compliance.

“Essa contratação faz parte de um conjunto de ações 
que visam reforçar e modernizar, ainda mais, todo o 
sistema de gestão e transparência da Liga e de suas 
unidades, em especial do Martagão, mostrando para a 
sociedade que todo o trabalho é feito de forma segura, 
adequada, ética, íntegra e cuidadosa”, afirma.

A partir de agora, a entidade filantrópica passa a contar 
com a consultoria especializada da JG Compliance 
Group.  CEO da empresa, José Guimarães explica que 
compliance significa, resumidamente, estar de acordo 
com a lei, a ética, a integridade, as normas políticas e 
procedimentos, além de aspectos como 
sustentabilidade, economicidade, dignidade humana, 
governança, antidiscriminação, entre outros.

A implementação do compliance envolve três fases, 
segundo Guimarães. No primeiro, o pilar na prevenção, 
será atualizado e ampliado o mapeamento de riscos, 
com construção do código de ética e conduta, políticas, 
procedimentos, “com forte visão em capacitação e 
treinamento, associado à comunicação”.

No pilar da detecção, haverá aprimoramento do canal 
de denúncia, com equipe de investigação interna bem 
treinada, além do comitê de ética – elemento do terceiro 
pilar, o da resposta -, que será responsável pelo 
julgamento e medidas de reciclagem ou punitivas a 
serem aplicadas. Já as adequações da LGPD serão 
feitas pela empresa LGPD Nacional.



Martagão realiza o 10º
transplante de medula óssea
em crianças
Em janeiro de 2020, um caroço grande e vermelho surgiu no pescoço da 
pequena Isabella Quinane. Preocupada, sua mãe, a dona de casa 
Jaqueline Santos, levou a filha a um hospital de Serra do Ramalho, para 
investigar. Foi quando descobriram que a menina tinha um tumor no 
abdômen e que precisava ser encaminhada para Salvador.

“Em Salvador, descobriram que minha filha precisava de um transplante 
de medula óssea. No começo, cogitaram mandar a gente ir para outro 
estado, mas seria longe de tudo, da família, sem falar no custo”, explica a 
mãe. Todas as dificuldades citadas por ela foram evitadas porque 
Jaqueline pôde fazer o transplante no Hospital Martagão Gesteira.

Desde outubro do ano passado, o Martagão passou a realizar 
transplantes de medula óssea (TMO) em crianças. No estado, pelo SUS, 
a instituição é a única a fazer esse tipo de procedimento na faixa etária 
pediátrica. “Foi uma sensação de alívio poder fazer no Martagão, por 
estar mais perto da família, poder ter ajuda dos parentes. Minha 
esperança é de ela já estar curada e continuar assim. Ainda tenho outro 
filho, de dez anos. Desde que viemos para Salvador, não vejo ele. Sinto 
muita saudade”, acrescenta a dona de casa, que mora com os dois filhos 
em Bom Jesus da Lapa.

Isabella, que tem neuroblastoma no estágio IV, fez o TMO no final de 
novembro e tem reagido bem, segundo a oncopediatra do Martagão 
Natália Borges, especialista na área. A menina, que tem cinco anos, é a 
10ª paciente beneficiada com o serviço médico, desde o início do 
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programa de TMO do Martagão. Ela recebeu alta e continuará sendo atendida no hospital, para dar 
seguimento ao tratamento.

Custos – O Presidente da Liga Álvaro Bahia, Carlos Emanuel Melo, afirma que o 10º TMO é uma vitória 
para a saúde pública do estado e para a instituição. “Há muitos anos que temos a intenção de expandir os 
serviços médicos oferecidos para a área de transplantes. Sabemos que não é um serviço barato, mas isso 
não nos impediu de chegar ao lugar onde as crianças baianas precisam de saúde. Esse é o principal 
objetivo do Martagão”.

Cada TMO custa, em média, R$ 80 mil, sendo que R$ 30 mil são repassados pelo SUS. Os R$ 50 mil 
restantes são obtidos por meio de parcerias e doações. A continuidade do programa é motivo de 
preocupação para os diretores da Instituição. “É um desafio que enfrentamos. Não é fácil. Recentemente, 
tivemos o apoio do Instituto Ronald McDonalds, com o McDia Feliz, que vai nos ajudar a fazer mais uns 8 
ou 10 transplantes, mas a nossa preocupação é com a continuidade do programa de TMO do Martagão. 
Precisamos vislumbrar uma saída que possibilite a manutenção do programa, com um financiamento 
regular”.
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Ministros da Saúde e da Cidadania
visitam o Martagão 
Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e 
da Cidadania, João Roma, visitaram, em 
novembro, o Martagão Gesteira. Na ocasião, 
Queiroga assinou uma portaria que autoriza 
um aumento do recurso do programa 
“100% SUS” destinado ao Hospital. Com o 
acréscimo, a Instituição filantrópica passa a 
receber, por mês, mais R$ 100 mil, o que 
ajudará a reduzir seu déficit mensal de 
cerca de R$ 500 mil.

“Esse aumento é uma correção do recurso 
do “100% SUS” que há anos não era 
atualizado. Essa iniciativa do Ministério da 
Saúde é um reconhecimento do trabalho do 
Hospital que há 56 anos é referência em 
pediatria”, ressaltou o Presidente da
Liga Álvaro Bahia, Carlos Emanuel Melo.

Para Melo, o Martagão é fruto de um 
trabalho conjunto. “Sozinho, nada do que o 
Martagão é hoje seria possível. Somos parte 
de uma grande mobilização da sociedade. 
Enfrentamos grandes dificuldades para 
mantermos nossos serviços e atuarmos na 
causa da saúde da criança. E somente com 
a ajuda de doações e de parceiros 
conseguimos fazer isso”.

Na ocasião, Melo ainda fez um pedido ao Ministro da 
Saúde para que seja viabilizada a publicação da 
Portaria de Urgência e Emergência que beneficiará 
instituições filantrópicas e hospitais do estado.

Covid-19 – Queiroga destacou a importância das 
instituições filantrópicas. “Os hospitais filantrópicos 
respondem hoje por 60% da assistência especializada 
no Brasil e, durante a pandemia, acolheram os 
pacientes mais graves afetados pela Covid-19.
O Martagão cuida particularmente da oncologia 
pediátrica, uma área extremamente sensível. E nosso 
compromisso com a vida é intransigente, devido a isso, 
escolhemos Salvador para assinar este convênio”, 
destacou, referindo-se a um contrato para aquisição de 
100 milhões de doses de vacinas Covid-19 da Pfizer 
para 2022.

O ministro João Roma afirmou que “não foi por acaso” 
que pediu a Queiroga para inserir a visita ao Martagão 
durante a passagem pela Bahia. Parceiro do Hospital, 
Roma já havia destinado uma emenda parlamentar de 
R$ 1,5 milhão para o Programa de Transplante Hepático 
do Hospital. “Em Salvador, temos instituições que se 
destacam. Parabéns pela gestão. Parabéns a toda a 
equipe do Martagão, profissionais dedicados que estão 
fazendo história e orgulhando a todos nós por essa 
caminhada”, disse, referindo-se ao novo serviço que 
ainda será inaugurado pela Instituição.



Prefeito Bruno Reis se compromete a
assinar convênio com o Hospital para
início do Programa de Transplante Hepático
Durante a visita dos ministros, o prefeito 
Bruno Reis atendeu a um pedido feito 
pelo presidente da Liga Álvaro Bahia. 
Ele se comprometeu a assinar um 
convênio com o Martagão para 
viabilizar recurso do Fundo Municipal 
de Saúde para ser utilizado para o início 
do Programa de Transplante Hepático 
da Instituição.

O recurso, de R$ 1,5 milhão, é oriundo 
de duas emendas parlamentares 
destinadas ao Hospital pelo atual 
ministro da Cidadania, João Roma, 
quando exercia o mandato de 
deputado federal. “Perguntei a eles 
(ao Hospital) se havia algum projeto 
específico no Martagão e me foi 
apresentado o Programa de 
Transplante Hepático. Com ele, pelo 
menos 100 crianças por ano deixarão 
de morrer por não encontrar vaga na fila 
do transplante”, relembrou Roma.

O Martagão será o único hospital do 
estado a fazer esse tipo de transplante 
pelo SUS, em crianças. “Esse montante 
de R$ 1,5 milhão irá ajudar a iniciar o 
Programa de Transplante Hepático. 

Com esse valor, será possível realizar, pelo menos, 20 
transplantes. Mas, se realizarmos esses 20 ao longo de 
um ano e meio, é tempo suficiente para ganharmos 
volume cirúrgico para diminuir os custos e perpetuar o 
programa”, destacou Carlos Emanuel Melo.

Beneficiados – Maria da Paixão Santos é mãe de Railan 
Santos. Com apenas seis anos, ele teve que fazer um 
transplante hepático. Por não haver o serviço na Bahia 
pelo SUS, para crianças, tiveram que ir para São Paulo.
No entanto, o garoto apresentou rejeição e uma segunda 
intervenção está sendo analisada pelos médicos. Para a 
mãe, caso seja necessário novo procedimento, seria muito 
importante que ele pudesse fazer a cirurgia sem se afastar 
de casa.

“Tivemos que ir para São Paulo. Deixei meus outros seis 
filhos aqui. Era uma saudade enorme. Ligava todos os dias. 
Meu marido teve que pedir demissão para nos 
acompanhar porque foi o doador. Foi um processo muito 
difícil. Ficamos lá mais de oito meses”. A esperança da 
dona de casa e de inúmeras outras mães, cujos filhos 
estão na fila de espera, é que o programa do Martagão 
seja logo iniciado. “Para mim, e imagino que para muitas 
outras mães, seria uma solução que evitaria o sofrimento e 
as dificuldades de ficar tão longe de casa para que nossos 
filhos possam ter acesso ao tratamento”.
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Hospital Estadual da Criança realiza
parto raro de bebê gerado fora do útero da mãe
A equipe da Maternidade do Hospital 
Estadual da Criança (HEC) realizou, 
em setembro, um parto raro: um bebê 
que cresceu e se desenvolveu fora do 
útero da mãe. O caso é conhecido 
como gravidez ectópica abdominal e 
foi a primeira vez que o procedimento 
foi realizado na unidade, localizada 
em Feira de Santana. A incidência de 
parto abdominal varia entre um caso 
para cada 10 mil gestações até um 
caso para cada 30 mil gestações.

Aline do Socorro deu entrada no HEC 
em julho, com 19 semanas de 
gestação. À época, ela trouxe uma 
ultrassonografia que evidenciava a 
gravidez abdominal e, desde o início 
do internamento, foi orientada sobre o 
prognóstico fetal, bem como os seus 
riscos. 

A gestação durou 32 semanas e seis 
dias, pouco mais de sete meses.
A bebê Alice Vitória foi gerada acima 
do útero e da bexiga, na região 
abdominal. Em uma gravidez comum, 
ela teria crescido e se desenvolvido 
dentro do útero da mãe.

De acordo com a médica obstetra, Amália Olímpia, todo 
aparato técnico e suporte especializado foram 
montados para este procedimento cirúrgico obstétrico. 
“Montamos uma estrutura bem organizada para fazer 
este parto, com a participação de outros especialistas, 
como cirurgião vascular, cirurgião geral, equipe de 
neonatologia e UTI materna, para dar o máximo de 
suporte para essa cirurgia obstétrica bem atípica”, 
destaca.

“Demorei seis anos para conseguir ter minha filha, mas 
eu não desisti. Alice Vitória permaneceu firme com a 
mamãe dela e eu sempre mantive a fé em Deus. E 
assim estou aqui com ela: bem e fortes”, comemora 
Aline. O HEC é uma unidade da Secretaria de Saúde do 
Estado, gerido pela Liga Álvaro Bahia.

A Maternidade do HEC completou quatro anos, com mais 
de 8 mil partos realizados. Somente em 2021, foram 
atendidas na emergência obstétrica cerca de 4.700 
pacientes e realizados mais de 2.300 partos.



IESG fecha 2021 com alcance de
mais de 13 mil pessoas
O Instituto de Ensino da Saúde e 
Gestão (IESG), unidade da Liga Álvaro 
Bahia, fechou o ano de 2021 com um 
alcance de mais de 13 mil pessoas, 
por meio da realização de seus 
webinars. 

No total, foram realizados 32 
webinars e oito cursos online. Assim 
como em anos anteriores, os debates 
promovidos deram destaque a temas 
importantes da atualidade como: 
“Cuidados centrados na criança”, 
“Pesquisa clínica”, "Assistência 
neonatal”, “Liderança”, entre outros. 
Todos os encontros ficam registrados 
no YouTube do Hospital Martagão 
Gesteira.

No balanço anual do IESG, houve, 
ainda, um total de 240 profissionais 
capacitados em cursos de 
aperfeiçoamento realizados pelo 
Instituto. Diretora do IESG, Jandrice 
Carrasco afirma que a unidade da 
Liga Álvaro Bahia segue firme nos 
seus propósitos. 

“A criança e o adolescente sempre 
foram nossa prioridade. Desta forma, 
nosso engajamento na busca de 
melhores práticas nos permite ousar 
sempre em direção à busca contínua 
da excelência no ensino”, ressalta a 
Diretora do IESG.

O Instituto é responsável pela área de Ensino e 
Pesquisa de todas as unidades da entidade filantrópica. 
Tem como um dos principais objetivos buscar o 
crescimento e desenvolvimento de profissionais de 
saúde na área pediátrica, através da expertise na área. 

Atua, também,  com os programas de Residência 
médica e multiprofissional, formando profissionais 
diferenciados e qualificados para atuação pediátrica 
engajada com a história de combate à mortalidade 
infantil da Liga Álvaro Bahia e com práticas baseadas 
em evidências.
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Estratégia de Matriciamento do CRE-TEA
já teve participação de profissionais
de 41 municípios

A estratégia de Matriciamento do 
Centro de Referência Estadual para 
Pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista (CRE -TEA) encerrou o ano de 
2021 com a participação de 
474 profissionais de mais de 
41 municípios do estado.

Primeiro centro no Brasil com um 
modelo docente-assistencial, o CRE 
atua através do apoio matricial, 
estratégia que resulta na capacitação 
de profissionais do sistema público de 
saúde de diferentes municípios do 
estado da Bahia para a construção 
compartilhada do cuidado de 
pessoas com TEA.. 

É por meio do apoio matricial que o 
Centro consegue contribuir para que 
esses profissionais de saúde e 

educação possam atender pacientes com TEA em 
seus locais de origem.

“O apoio matricial tem hoje uma importância 
estratégica para as unidades básicas de saúde, uma 
vez que assegura retaguarda técnico-pedagógica 
visando dar suporte, discutir e intervir, juntamente com 
a equipe de referência, ou seja, os profissionais do SUS 
naquela região”, afirma a coordenadora do Núcleo de 
Ensino e Pesquisa do CRE, Márcia Pinho. 

Resultado de uma parceria da Secretaria da Saúde do 
Estado (Sesab) com a Liga Álvaro Bahia, o CRE está 
instalado no prédio que foi doado à entidade, onde 
funcionou a antiga Escola de Puericultura Raymundo 
Pereira de Magalhães, fundada pela Liga, em 1937.

Diante das medidas de combate ao Coronavírus, o 
Centro conseguiu manter o matriciamento por meio de 
encontros/aulas online.



Em parceria com as Voluntária Sociais e
Iessi, Martagão entrega nova fachada e
aprimora combate a incêndio
A nova fachada do Martagão 
Gesteira, intervenção que contou com 
recurso de shows beneficentes da 
cantora Ivete Sangalo promovidos em 
parceria entre as Voluntárias Sociais 
da Bahia e a Iessi, foi concluída. Além 
do novo equipamento, que foi 
entregue em outubro, o Hospital 
realizou também um aprimoramento 
das medidas de prevenção e 
combate a incêndio e controle de 
pânico.

No total, foram investidos R$ 1,3 
milhão nas obras. “Essas obras só 
puderam ser realizadas pela grande 
parceria das Voluntárias, através da 
nossa primeira-dama Aline, que 
motivou outra grande parceira, a 
nossa querida Ivete Sangalo, a realizar 
os shows em prol do Martagão. São 
obras que nos permitem atender 
melhor os nossos pacientes e 
aumentar a quantidade de 
atendimentos”, afirmou a Presidente 
de Honra da Liga Álvaro Bahia,
Rosina Bahia.

A cantora Ivete Sangalo comentou e 
celebrou a finalização da obra: 
“É sempre um prazer realizar, através 
da arte e da alegria, projetos tão 
relevantes para a sociedade. É muito 
emocionante entregar mais essa 
etapa da obra do Martagão, que vai 
ajudar na qualidade de vida das 
pessoas que são assistidas pelo 
hospital pediátrico. Sou grata a Deus, 

pela oportunidade de fazer o bem e que Ele continue 
me dando forças e ferramentas para que eu siga 
podendo ajudar”.

A parceria com o Governo do Estado e com as VSBA 
possibilitou o investimento da ordem de R$ 5 milhões 
na instituição, sendo R$ 3 milhões provenientes dos 
shows beneficentes de Ivete Sangalo.

“Estamos fechando um ciclo de trabalho com a 
conclusão da terceira etapa dessa importante obra, 
nesse hospital que atende crianças de várias partes da 
Bahia. O trabalho da Primeira Dama e Presidente das 
Voluntárias, Aline Peixoto, é sempre em prol dos que 
mais precisam. Com esses shows em parceria com 
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Ivete e através de outros eventos sociais, a gente conseguiu entregar outras obras e aqui, no 
Martagão, a gente deixa a requalificação, com um investimento de R$ 5 milhões”, destacou o 
porta-voz das VSBA, Gustavo Urpia.

Representando Ivete Sangalo no evento, o empresário Fábio Almeida transmitiu o orgulho da cantora 
em fazer parte da parceria. “É uma honra muito grande poder ajudar, através desses eventos, a 
requalificar um hospital tão importante para a Bahia no atendimento de crianças. Sem dúvida, é uma 
obra para toda a sociedade. E teremos muitas outras oportunidades de apoiar tanto essa quanto 
outras instituições que precisam”.

Obras – Com o aprimoramento das medidas de prevenção e combate a incêndio e controle de 
pânico, o Martagão reforçou seu sistema de proteção com extintores de incêndio, hidrantes, 
iluminação de emergência, alarme de incêndios, detectores automáticos de fumaça e calor, escada 
de segurança e sinalização de emergência.
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Localizado em Vilas do Atlântico, o 
Hospital Sokids é a única unidade de 
emergência pediátrica 24 horas que 
atende à saúde suplementar neste 
município da Região Metropolitana de 
Salvador. 

É referência para atendimento de 
pacientes de 0 a 17 anos em Lauro de 
Freitas e cidades circunvizinhas. Nos 
últimos anos, a unidade hospitalar tem 
adequado sua estrutura para oferecer 
melhores condições de atendimento aos 
seus pacientes e familiares. 

O Hospital é a opção para quem precisa buscar 
atendimento para seus filhos, na região. Encontra-se 
adaptado, seguindo todos os protocolos de segurança 
para pacientes e profissionais. 

Além da emergência 24 horas, conta com estrutura de 
internamento, apartamentos, enfermaria. Disponibiliza 
exames de raio-x e laboratoriais e uma equipe 
multidisciplinar formada por médicos especializados, 
enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e técnicos de 
enfermagem. 

Atualmente, a estrutura da unidade de saúde é 
composta por oito leitos de pronto atendimento e uma 
sala de reanimação, para as emergências.

Sokids: única unidade de emergência
pediátrica 24 horas que atende à saúde
suplementar em Vilas do Atlântico
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Martagão e HEC são escolhidos para
participar de projeto do Ministério da Saúde
O Martagão Gesteira e o Hospital 
Estadual da Criança (HEC) estão 
entre os 204 hospitais de todo o país 
escolhidos para participar do projeto 
“Saúde em nossas mãos”, do 
Ministério da Saúde. O objetivo 
principal é reduzir em pelo menos 
30% as infecções hospitalares 
relacionadas à assistência em saúde 
nas Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI’s) de hospitais do Sistema Único 
de Saúde (SUS), além de reduzir 
gastos e fortalecer a segurança do 
paciente nas unidades.

Nos próximos dois anos, segundo 
informações do Ministério, os 
hospitais selecionados “vão aprender 
a se organizar em rede, trabalhar de 
forma integrada, ouvir, inovar e trocar 
experiências com seus pares”. As 
unidades receberão suporte técnico, 
educativo e metodológico para 
aprimorar suas práticas de segurança 
pelos hospitais do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional do 
SUS (Proadi-SUS).

A Diretora do Martagão, Erica Oliveira, 
destaca que o Proadi-SUS é uma das 
maiores parcerias público-privadas 
na área da saúde no Brasil, porque, 
junto aos hospitais filantrópicos de 
excelência do país, contribui com o 
aperfeiçoamento, fortalecimento e 
qualificação do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

“A participação nesse projeto, com 
foco na diminuição de três principais 

tipos de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, 
trará um salto qualitativo exponencial para segurança 
do paciente e qualidade do serviço prestado aos 
nossos pequenos”. 

A UTI neonatal cirúrgica do Martagão foi escolhida para 
ser beneficiada pelo projeto. Ela é referência no estado 
para o cuidado de recém-nascidos com patologias 
complexas e que precisam de uma intervenção 
cirúrgica, muitas vezes de múltiplas especialidades, 
sendo uma das poucas do Brasil com este perfil. 
A unidade terá o acompanhamento de profissionais do 
Hospital da Beneficência Portuguesa (SP), que vão 
compartilhar suas experiências.

No HEC,a UTI Pediátrica foi escolhida para participar, 
contando também com o suporte da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital.

Para a Diretora Operacional do HEC, Livia Leite, a 
participação da unidade neste projeto é muito 
importante, visto que “teremos o apoio de um 
importante Programa do país, nos direcionando, com 
sua expertise, no controle de infecções relacionadas à 
assistência à saúde, objetivando maior segurança do 
paciente hospitalizado. Além disso, por certo nos trará 
benefícios para segurança dos colaboradores e 
também na qualidade dos serviços prestados pelo HEC 
para a saúde no interior do Estado”.
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Programa de assistência do Martagão
permite que crianças com doenças
crônicas retornem para casa
A dona de casa Marli Gonçalves 
queria ser mãe. Após inúmeras 
tentativas, chegou a desistir. No 
entanto, quando já não planejava 
mais, chegou João Miguel. A alegria 
da gravidez se tornou fonte de 
preocupação, após o nascimento, 
quando seu filho passou a ter febre 
de 40 graus incessante e não 
conseguia ganhar peso. 
Diagnosticado com a Síndrome do 
Bebê Hipotônico, o pequeno chegou 
a ficar internado por quase dois anos 
seguidos no Martagão Gesteira, 
sempre acompanhado pelos pais.

A saída do hospital e o retorno para 
casa somente foi possível por meio 
do Programa de Assistência 
Ventilatória Domiciliar (PAVD) do 
Martagão, inciativa da instituição 
filantrópica, em parceria com a 
Secretaria de Saúde do Estado, que 
presta assistência regular a pacientes 
com doenças crônicas, em domicílio. 
Até o ano de 2021, havia 36 famílias 
que dependiam do PAVD para cuidar 
de seus filhos. “Sair do hospital e 
voltar para casa foi um recomeço de 
vida, de tudo. Eu não tinha muitas 
expectativas. Só de sair do hospital e 
ter meu filho comigo foi muito 
gratificante”, conta Marli.

Hoje, seu filho tem três anos e já está 
em casa há sete meses. “Toda 
semana tem visita de profissionais do 
Martagão e, se eu precisar de alguma 
coisa, posso ligar”, acrescenta.
A família, que antes residia em 
Alagoinhas, conseguiu ficar em 
Salvador e participar do PAVD por 
meio do Programa Adote um Lar, 
quando doadores do hospital 
bancam, por meio das doações, o 

aluguel da residência onde eles moram.

“No PAVD, há todo um trabalho de responsabilidade 
social. O Martagão fornece os materiais de uso, como 
insumos, berços, camas e equipamentos. Em alguns 
casos de pacientes do interior, o hospital consegue 
viabilizar o aluguel de um imóvel, para a família do 
paciente, para que estabeleçam residência em 
Salvador”, ressalta a Diretora do Martagão, Erica Oliveira.

Desospitalização – Antes de poder ir para casa, Marli 
percorreu uma longa estrada. “Meu filho pesava quatro 
quilos e tinha febre que não passava. Era muito magro e 
a gente não sabia o que ele tinha. O quadro foi se 
agravando e uma pediatra de Alagoinhas pediu para vir 
para Salvador”, relata.

Na capital, por não ter condições de se alimentar pela 
boca, João Miguel foi submetido a uma gastrostomia e, 
para respirar melhor, a uma traqueostomia. Em seguida, 
passou um ano e oito meses internado na Unidade de 
Treinamento para Desospitalização (UTD) do Martagão, 
onde pais são treinados por uma equipe 



Informativo da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil 19

multiprofissional, para poderem cuidar de seus filhos, 
ao retornarem para casa. Os pacientes da UTD 
possuem doenças crônicas e, geralmente, ficam 
internados por longos períodos.

“Eu e o pai dele fomos treinados na UTD para cuidar 
de João Miguel em casa. Ele não senta sozinho. Tem 
deficiência nos dois braços, mas é ativo da cintura 
para cima. Hoje, já está com nove quilos”, destaca a 
mãe.

Programa – Criado em maio de 2013, o PAVD 
completou oito anos em 2021. Os pacientes que 
participam do programa são oriundos da UTD do 
Martagão. São crianças que possuem doenças 
crônicas, em grande parte as neurológicas e as 
musculares, que se encontram em condições 
hemodinâmicas estáveis (sem uso de medicações 
vasoativas), sem complicações clínicas recentes, 
dependentes ou não de ventilação mecânica, que 
necessitam de tecnologia ou cuidados especializados 
para manter a vida.

A ventilação mecânica, também chamada de suporte 
ventilatório, consiste em um método de suporte para o 
tratamento de pacientes com insuficiência respiratória 
aguda ou crônica agudizada. “Essas crianças hoje 
estão em casa, em virtude do programa. Caso 
contrário, estariam em UTI’s e seus pais morando no 
hospital. Além do retorno ao lar, o PAVD permite que 
esses leitos possam ser ocupados por outros 
pacientes”, destaca a Diretora do Martagão.

A dona de casa Daniela Góes engravidou pela segunda vez a pedido da filha que queria um irmão. 
Portador de paralisia cerebral, o pequeno Antônio nasceu e ficou internado na UTD por quase seis 
meses. Já em casa, ele é um dos atendidos pelo PAVD, respira com auxílio de traqueostomia e se 
alimenta via gastrostomia.

Daniela conta que foi difícil ficar longe da primogênita. Assim como outras mães da UTD, ela teve 
que “morar” no hospital para acompanhar o filho. “Foi muito difícil o período de internamento. Ir 
para casa foi a realização de um sonho. Eu queria que meu filho conhecesse a casa dele. Queria 
ver a reação da minha filha ao ver o irmãozinho dela. Sou muito grata ao programa”, finaliza.

“Para mim, a importância daqui são justamente 
os profissionais que se dedicam todos os dias 
para fazer o melhor. Há uma dedicação muito 
intensa para cuidar das crianças”

Cristiane Conceição, mãe de Handley Ribeiro 

Fernanda Batista, mãe de Maria Eduarda Santos

Marisa Santos, mãe de Pietro dos Santos

“É maravilhoso. O PAVD me ajudou muito
Minha filha começou a dar os primeiros
passos agora, justamente por causa da
fisioterapia que ela faz. Sou muito grata”

“Eu acho que é uma unidade muito
especial porque os profissionais são
responsáveis, atenciosos. Meu filho
precisou de tratamento e foi aqui que
eu encontrei. Hoje, ele está bem.
Graças a Deus”



HEC e Hospital Albert Einstein firmam
parceria focada na redução da mortalidade
materna
A fim de reduzir as causas de 
mortalidade materna na Bahia, o 
Hospital Estadual da Criança (HEC), 
através da Secretaria de Saúde da 
Bahia (Sesab), firmou uma parceria 
com o Hospital Albert Einstein, para 
execução conjunta do Projeto “Todas 
as Mães Importam”. O plano de 
trabalho, iniciado em julho, tem como 
objetivo reduzir as causas da 
mortalidade materna em 30%, 
atuando nos principais motivos: 
hemorragia, hipertensão e infecção.

Em novembro, a equipe da 
assistência do HEC recebeu a 
primeira visita presencial das 
representantes do Albert Einstein:
a médica Renata Delphim e a 

enfermeira Regiane Oliveira. Na oportunidade, junto à 
equipe do HEC, elas realizaram uma visita técnica e 
alinharam as principais ações previstas para serem 
desenvolvidas na unidade nos próximos seis meses.

Para a Diretora Operacional do HEC, Lívia Leite, “este é 
mais um projeto fundamental para a unidade, 
principalmente por poder contribuir com a redução da 
mortalidade materna na Bahia”. “Irá proporcionar uma 
troca de experiência, agregando a expertise do Einstein 
em garantir um cuidado mais seguro e consequente 
redução da mortalidade materna”, ressaltou.
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De acordo com a enfermeira coordenadora do Projeto no HEC, Larissa Paiva, “a equipe assistencial 
da maternidade do Hospital já vem atuando no Projeto “Todas as Mães Importam”, implementando, 
por exemplo, o Escore de Alerta Precoce de Deterioração Obstétrica, que visa identificar a paciente 
que possui um risco elevado para agravamento obstétrico, atuando na prevenção e tratamento 
precoce, a fim de evitar o óbito da gestante ou puérpera”.
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Martagão passa a oferecer cirurgia de
correção de escoliose em crianças pelo SUS
O Martagão Gesteira passou a 
oferecer a cirurgia de correção 
de escoliose em crianças. De alta 
complexidade, o primeiro 
procedimento cirúrgico foi 
realizado em uma jovem de
16 anos, residente no interior do 
estado. A escoliose é um 
encurtamento da coluna, 
causado por uma curvatura 
lateral e rotação. É uma doença 
progressiva que, com o passar 
do tempo, pode comprimir o 
pulmão e, indiretamente, o 
coração.

“A inclusão desse tipo de cirurgia 
no Martagão amplia, na rede 
pública do estado, o acesso de 
crianças que necessitam desse 
procedimento. O Hospital, que é 
100% SUS, passa a contribuir 
para dirimir essa demanda da 
rede, além de se tratar de uma 
meta da própria Instituição de 
aumentar a complexidade da 
assistência”, ressaltou o
Diretor Médico do Martagão,
Samir Nahass.

Cirurgião de coluna do Martagão, 
Sérgio Murillo conta que a 
primeira paciente com escoliose 
operada tinha uma medida de
56 graus. A cirurgia durou seis 
horas. Caso ela não fosse 
submetida à cirurgia, a 
deformidade iria continuar 
progredindo durante a vida dela 
e, provavelmente, daqui a dez 

anos, poderia já ocorrer compressão do pulmão 
e do coração, dificultando a respiração e a 
qualidade de vida.

Para o cirurgião de coluna, é importante que 
pacientes possam encontrar um lugar de 
referência para realizar o tratamento. “Ter um 
hospital com uma qualidade técnica e estrutura 
do Martagão, com uma equipe de assistência tão 
bem preparada para tratar de criança e 
adolescente, abraçando esse tratamento de 
escoliose vai ser um salto de qualidade para que 
esses pacientes não desenvolvam a 
deformidade de forma mais agressiva e com 
mais risco de comorbidade”.
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HEC realiza cirurgia inédita para correção
de malformação arteriovenosa intracraniana
de paciente

O HEC realizou o primeiro procedimento cirúrgico 
do interior do estado pelo SUS, para tratamento 
de malformação arteriovenosa intracraniana. 
A cirurgia, de alta complexidade, possibilitou o 
tratamento de uma rara anomalia do sistema 
vascular cerebral de uma paciente de 13 anos. 
Ela consiste em um complexo de artérias e veias 
de diferentes tamanhos, malformadas durante o 
desenvolvimento do feto, que, ao se romperem, 
causaram acidente vascular cerebral (AVC) e 
hemorragia intracraniana.

O procedimento foi realizado pelos 
neurocirurgiões Alex Marques e Luis Eduardo.  
A paciente apresentou boa recuperação. 

“Uma angiotomografia pós-operatória foi realizada e constatamos o bom resultado do 
procedimento. Agora, ela segue em atendimento ambulatorial e não precisará mais passar por 
um novo procedimento cirúrgico”, esclareceu o neurocirurgião.

Para o Diretor Médico do Hospital, Brunno Barros, este é mais um importante passo para a 
abrangência dos serviços de saúde ofertados na Bahia. “O HEC vem se empenhando 
constantemente para ofertar cada vez mais serviços de qualidade para a população de Feira de 
Santana e do interior do estado. Este procedimento representa mais uma conquista para garantia 
do cuidado da saúde das crianças na média e alta complexidade”.
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CONHEÇA NOSSA LOJA:
lojinha.martagaogesteira.com.br
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CRE-TEA realiza
II Fórum sobre
fortalecimento
do Cuidado Integral
ao TEA no SUS
O Centro de Referência Estadual para 
Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (CRE-TEA) realizou o II Fórum 
sobre o “fortalecimento do cuidado 
integral ao TEA no SUS”. O evento 
reuniu especialistas da área e foi voltado 
para profissionais de saúde de todo o 
estado. 

A coordenadora do Núcleo de Ensino e 
Pesquisa do CRE, Márcia Pinho, 
ressaltou que o conceito de saúde da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
significa o estado completo de 
bem-estar físico, mental e social. 

“Saúde não é apenas a ausência de doença. Foi nesse 
contexto que foi concebido o Fórum, abrangendo várias 
perspectivas para a saúde da pessoa com TEA, 
dialogando com os vários atores que constroem, 
sustentam e pesquisam formas de ampliar esse cuidado”.

Dentre os temas que foram abordados, destacaram-se: 
avanços científicos no TEA; transição do cuidado da 
criança para o adulto jovem; direito da pessoa com TEA no 
SUS; educação inclusiva e TEA; papel da família no 
cuidado e estratégia de apoio matricial para a atenção 
integral à pessoa com TEA. O Fórum marcou o aniversário 
de cinco anos do Centro, cujo principal eixo de atuação é o 
apoio matricial. 

Projeto Alerta Amarelo ajuda na
identificação de casos de doenças

do fígado em crianças
Capacitar profissionais de saúde de 
municípios do interior do estado 
para que possam identificar 
precocemente doenças do fígado 
em crianças e, em seguida, poder 
encaminhá-las para tratamento. 
Este é o principal objetivo do projeto 
Alerta Amarelo, uma iniciativa da 
Liga Álvaro Bahia, em parceria com 
o Telessaúde Bahia.
Desde o início do projeto, foram 
realizados contatos diretos com 
gestores de secretarias de saúde de 
pelo menos 115 municípios e 
webinars de apresentação. À frente 
da iniciativa, estão profissionais de 
saúde do Martagão Gesteira e HEC.

O Alerta Amarelo foi desenvolvido como uma proposta de 
telemonitoramento das icterícias colestáticas em todo o 
estado, no intuito de identificar precocemente casos de 
atresia de vias biliares (uma doença do fígado e ductos 
biliares que ocorre em recém-nascidos), a principal causa 
de transplante hepático pediátrico.
 
Icterícia é a coloração amarelada da pele e dos olhos. 
“É uma manifestação clínica frequente nos 
recém-nascidos. Porém, quando permanece por mais de 
14 dias de vida precisa ser investigada”, detalha a 
Enfermeira Navegadora Monalliza Gama. Com o projeto, 
foram criados protocolos no Martagão e no HEC para 
identificar atresia de vias biliares. 
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Uma captação de órgãos realizada em 
setembro no Hospital Estadual da Criança 
(HEC) foi destinada para salvar a vida de 
três pacientes pediátricos, dos estados de 
Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul.

Fígado, rins e coração foram doados pelos 
familiares da paciente E.M., de nove meses, 
após confirmação de morte encefálica, 
diagnosticada na unidade, e encaminhados 
para a Central Estadual de Transplantes de 
Órgãos, responsável por destiná-los aos 
pacientes compatíveis que aguardavam em 
lista única do órgão.

A captação foi comunicada pela Comissão 
Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e 
Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do 
HEC para a Central Estadual e para a 
Organização à Procura de Órgãos (OPO) de 
Feira de Santana, situada no Hospital Geral 
Clériston Andrade (HGCA), que tem o 
importante papel de apoiar as equipes das 
CIHDOTTs no trâmite da doação de órgãos 
e tecidos.

O procedimento foi coordenado pelo médico Rodrigo 
Serapião com o auxílio de profissionais da CIHDOTT 
do HEC. Segundo Rodrigo, o procedimento foi muito 
importante, principalmente por se tratar de um 
paciente pediátrico. “A doação de órgãos e tecidos de 
pacientes pediátricos é ainda mais rara do que a de 
adultos. Isso faz com que consideremos, ainda mais, 
que este foi um importante procedimento de captação. 
Quero agradecer à equipe envolvida, bem como à 
equipe do HEC que se empenhou para que 
realizássemos uma captação muito bem sucedida”.

No caso dos pacientes pediátricos, conforme explica o 

Captação de órgãos realizada no HEC foi
destinada para salvar vida de três crianças

diretor médico do HEC, Brunno Barros, “os 
responsáveis pela criança podem autorizar a doação, 
após avaliação do quadro clínico do paciente pela 
equipe da unidade”.

Ainda segundo Brunno, “para o diagnóstico de morte 
encefálica, é necessária a realização de diversos 
exames clínicos e complementares. Durante essa fase 
de diagnóstico, os familiares recebem apoio e 

orientações da equipe multidisciplinar, e autorizam a doação. É importante destacarmos que mesmo 
diante do momento de dor e perda, a família teve esse ato nobre, que será motivo de felicidade e 
esperança para as famílias de outras crianças”.
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Martagão tem três trabalhos selecionados
para congresso nacional de pediatria

O Martagão Gesteira teve três 
trabalhos selecionados para o 
Congresso Brasileiro Digital de 
Atualização em Pediatria 
(Conbraped). Importante evento que 
reúne especialistas de todo o país, o 
congresso, realizado em setembro 
deste ano, teve como objetivo 
promover a qualificação dos 
profissionais nas áreas de Cardiologia 
pediátrica, Neurologia pediátrica, 
Neonatologia, Endocrinologia 
pediátrica, dentre outras.

A Diretora do Instituto de Ensino da 
Saúde e Gestão (IESG), Jandrice 
Carrasco, ressalta que a atualização 
constante e o aprimoramento técnico 
e científico fazem parte da trajetória 
da Liga Álvaro Bahia. “O Martagão 
está sempre inovando e buscando o 
crescimento constante. A equipe 
científica tem participado de palestras 
e eventos consolidando o nosso 
papel institucional de hospital escola 
de alta complexidade. Nos últimos 
meses, a pesquisa do Martagão tem 
crescido muito e estamos com vários 
artigos e trabalhos aprovados em 
congressos nacionais e 
internacionais”.

Um dos trabalhos selecionados no congresso foi: 
“Relato de experiência: revisão do protocolo de 
identificação do paciente em um hospital filantrópico 
pediátrico”. A enfermeira do Núcleo de Segurança do 
Paciente Mábia Neves conta que a unidade está no 
processo de revisão dos protocolos.

No artigo, ela, que é uma das autoras, mostrou que o 
protocolo de identificação do paciente perpassa por 
toda a instituição. Nesse sentido, é preciso que o 
paciente seja reconhecido em diversas instâncias do 
hospital, evitando, assim, possíveis riscos. 

No segundo trabalho, que abordou a Navegação de 
pacientes pré e pós-transplantados, o intuito foi facilitar 
a comunicação entre responsável e equipe, por meio da 
troca de mensagens pelo aplicativo do WhatsApp, para 
inspecionar o paciente. 

Os dois primeiros trabalhos foram assinados também 
por Reinan Santos, Joicy Rocha e Paloma Assunção. 
“Fomos convidados para publicar os artigos na revista 
internacional Brazilian Journal of Health Review”, 
ressalta Mábia.

Adolescência – A psicóloga Lorena Sena, uma das 
autoras do terceiro trabalho contemplado, explica que o 
artigo versou sobre o “Projeto AdoleSer”. A ação, criada 
em novembro de 2020, surgiu a partir da observação 
que os adolescentes hospitalizados da oncopediatria 
se depararam com a escassez de atividades 
recreativas, estimuladoras, socializadoras e 
terapêuticas, que favorecem seu desenvolvimento 
integral e a adaptação e enfrentamento à situação 
vivenciada.

“O “AdoleSer” foi construído a  partir de uma ação, por 
iniciativa do serviço de psicologia, visando desenvolver 
uma campanha para doação de recursos lúdicos 
adequados à fase de desenvolvimento e o contexto de 
vida característico da adolescência, como jogos 
estimulantes, desafiadores, de autossuperação, 
inteligência, jogos relacionais, além de recursos lúdicos 
eletrônicos”, destaca Lorena, que assinou o artigo com 
mais quatro psicólogas: Dielma Soares, 
Jéssica Coutinho,  Isabelle Fiscina e Laís Damasceno .
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Martagão realiza o primeiro ecocardiograma
transesofágico do Hospital

 Mantenedora do Hospital concede título de
sócio benemérito para empresário baiano

01

O Martagão Gesteira realizou seu primeiro 
ecocardiograma transesofágico. O exame 
foi feito num paciente do interior do estado, 
diagnosticado com cardiopatia reumática.

A coordenadora do Serviço de Cardiologia 
do Hospital, a cardiologista pediátrica Mila 
Simões, explica que o objetivo do exame é 
avaliar o coração com mais precisão. Esse 
tipo de ecocardiograma funciona de forma 
semelhante à endoscopia e é utilizado 
quando uma avaliação feita pelo 
ecocardiograma torácico não é suficiente.

“O paciente fez uma cirurgia cardíaca, na 
qual trocou a prótese da válvula aórtica, 
porque estava infectada. No entanto, ele 

continuou com febre diária e precisávamos avaliar se a 
nova prótese também não estava infectada”, detalha.

O ecocardiograma transesofágico é feito por meio de 
um sonda que é colocada no esôfago do paciente e 
oferece uma qualidade melhor de imagem. “É uma 
importante conquista porque não é um tipo de exame 
que se encontra facilmente; permite diagnóstico que o 
ecocardiograma comum não consegue visualizar”.

A Liga Álvaro Bahia concedeu o título de 
Sócio Benemérito ao empresário baiano 
Fred Luz, franqueado do McDonald’s de 
Salvador e Região Metropolitana, por sua 
atuação de destaque no apoio à causa da 
saúde da criança defendida pela entidade.

O empresário é o primeiro franqueado do McDonald’s 
na Bahia e o mais antigo do Brasil em operação. Tem 
uma atuação de relevância por ser engajado em 
projetos do Instituto Ronald McDonald - organização 
que apoia o combate ao câncer em crianças e jovens 
e parceira do Martagão, nos últimos anos.

“Acho que faz parte da vida de um homem que a 
gente colabore com a nossa sociedade. A minha vinda 
aqui (no hospital) é mais um aprendizado. 
A colaboração tem que ser maior, não somente 
financeira como de participar e arregimentar mais 
pessoas. O mais importante que a gente pode fazer 
pela instituição é mostrar o quanto ela é necessária 
para a nossa sociedade e o quanto ela precisa ser 
ajudada e profissionalizada”, ressaltou o 
homenageado.
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Liga Álvaro Bahia promove atividades e
ações culturais no Mês das Crianças 

Um mês inteiro de ações voltadas 
para os pacientes das unidades da 
Liga Álvaro Bahia, com o objetivo de 
ressaltar a importância do apoio à 
causa da saúde da criança. Este foi o 
Mês das Crianças da entidade, 
evento do calendário anual da 
instituição filantrópica que alcançou 
pacientes das quatro unidades: 
Martagão, HEC, CRE-TEA e Sokids.

Todas as ações – lives, distribuição de 
brinquedos doados por parceiros, 
contação de histórias e exibição de 
filmes – seguiram as medidas de 
combate ao contágio e transmissão 
do novo Coronavírus.

“O mês das crianças já é especial por 
si só, mas, para a Liga, é uma 
oportunidade de dar visibilidade à 
causa e trazer a sociedade cada vez 
mais para perto do trabalho realizado”, 
ressaltou o presidente do Conselho 
de Administração da Liga, Maurício 
Martins.

No Martagão, por exemplo, as crianças receberam a 
visita do maestro Luciano Calazans, que fez 
apresentação musical, no ambulatório do Hospital. 
Pacientes da oncologia assistiram à exibição de filme no 
auditório. A ação fez parte do Dia do Voluntariado da 
Telefônica Vivo, que, numa parceria com o Hospital, 
também doou TV’s e tablets para uso nos leitos e 
contribuir, assim, com a humanização do tratamento.

O “Poemando Kids: edição especial Mês das Crianças”, 
realizado pelo Instituto de Ensino da Saúde e Gestão 
(IESG), contou com a participação dos cantores Rafael 
Feijó e Yan Amaro, do poeta José Guilherme, das 
cantoras Vivian Geovanna e Tamara Lopes.

Na programação, houve, ainda, distribuição de 
presentes com o ator Gabriel Tavares e voluntários do 
Hospital que, na semana do Dia da Criança, se 
fantasiaram e distribuíram presentes para os pacientes 
internados, entre outras atividades.

No HEC, o Grupo de Humanização contou com a 
alegria do animador Luciano Mello e de voluntários e 
colaboradores que, juntos, realizaram mais um 
tradicional cortejo do Mês das Crianças, com 
distribuição de brinquedos, carinho e muita alegria. 
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Você sabia que seu Imposto de Renda de Pessoa Física 
pode ajudar a melhorar a vida de dezenas de crianças
em tratamento no Hospital Martagão Gesteira?
E o mais legal é que você não paga nada a mais e nem 
recebe a menos por isso. Seja uma fonte de esperança 
para nossas crianças.

declare
seu amor.
declare
seu amor.
declare
seu amor.
Doe seu Imposto de Renda
e ajude o Martagão na
reforma dos leitos.

FALE COM NOSSA EQUIPE:

(71) 3032-3808

martagaogesteira.org.br



Destinação de Imposto de
Renda tem sido uma
importante forma de
ajudar o Martagão
Em 2021, mais de R$ 1 milhão foi destinado ao Martagão Gesteira por meio da doação 
de Imposto de Renda (IR), sendo R$ 165 mil feitos por cidadãos e R$ 840 mil por 
empresas.

Tudo isso ocorreu graças à campanha “Destine Amor”, desenvolvida pelo Hospital e que 
teve apoio de importantes órgãos, associações e empresários que têm somado 
esforços para ajudar o Martagão a fomentar uma cultura local de destinação de parte 
do IR para projetos voltados para a infância na Bahia.

Dentre os parceiros deste movimento, por exemplo, estão o Conselho Regional de 
Contabilidade da Bahia (CRC-BA), o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 
(Sescap), o grupo de empresários Business Bahia, a Associação de Procuradores do 
Munícipio de Salvador (APMS) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

A ação em conjunto com tantos parceiros contribui para multiplicar o apoio e a 
fomentar uma cultura de doação do Imposto de Renda, de pessoas físicas e jurídicas, 
no estado da Bahia. A destinação do IR é feita por meio dos fundos dos direitos da 
criança e do adolescente. 

É, atualmente, uma das principais estratégias de captação de recursos do Martagão 
para colaborar na estruturação de unidades importantes e a cobrir o déficit 
operacional do Hospital, que chega, em alguns meses, ao valor mensal de R$ 500 mil.

Nos últimos três anos, essas doações foram destinadas para projetos do Hospital, 
como a reforma e custeio do Lactário (“Primeira Alimentação”) e a renovação de 
enxovais (“Coberto de amor”). O objetivo atual é viabilizar o projeto “Quarto Mágico”, que 
visa reformar e adequar os leitos de uma das enfermarias pediátricas do Martagão e 
realizar atividades socioeducativas para os pacientes.

“Muitas vezes pessoas e empresas querem ajudar instituições filantrópicas, mas não 
sabem como. Existem diversas possibilidades que vão além da doação financeira e 
uma das mais importantes é através da destinação de parte do seu imposto de renda 
para financiar projetos sociais”, destaca o gerente do setor de Captação de Recursos do 
Martagão Gesteira, Felipe Feitosa.



Com mais de 12 mil tíquetes
vendidos, Martagão participa
do McDia Feliz pela 6ª vez
A sexta participação do Martagão 
Gesteira no McDia Feliz, ação 
nacional do Instituto Ronald 
McDonald’s, resultou em mais de
12 mil tíquetes vendidos 
antecipadamente, além dos Big Mac’s 
avulsos vendidos em cada uma das 
unidades de Salvador, Região 
Metropolitana e Feira de Santana, no 
Dia D da campanha.

Toda a renda obtida com a venda dos 
Big Mac’s foi revertida, na Bahia, para 
o hospital, que atende por ano a mais 
de 80 mil crianças. O recurso - a ação 
arrecadou R$ 235.937 mil para o 
Martagão - ajudará a instituição 
filantrópica a manter, por alguns 
meses, o seu Programa de 
Transplante de Medula Óssea (TMO).

Inaugurado em outubro de 2020, o 
programa de TMO do Martagão 
cobriu uma lacuna assistencial na 
saúde, possibilitando que diversas 
crianças não precisem ir para outros 
estados para fazer o tratamento.
Na Bahia, somente o Martagão realiza 
esse tipo de transplante em crianças 
de 0 a 14 anos.

Acompanhada das duas filhas Ana Luísa e Ana Júlia, 
Vanessa Silva foi até o McDonald’s de um shopping da 
capital baiana para participar da campanha, cujo Dia D 
foi realizado no final de outubro. “Minhas duas filhas já 
foram pacientes do Martagão. Elas que me pediram 
para participar do McDia Feliz. É uma felicidade poder 
ajudar e saber que outras crianças serão beneficiadas”, 
afirmou.

Os irmãos Lizandra e Rodrigo Pereira saíram do Doron e 
foram até o McDonald’s para trocar o tíquete. “A gente 
se sente útil por poder ajudar de alguma forma. É uma 
ação importante. Ainda mais pelo McDonald’s que tem 
um público grande”, disse.

Com vários tíquetes, o administrador Evandro Andrade 
foi até um dos restaurantes, acompanhado do filho, 
Rafael, trocá-los por sanduíches. “Estamos muito felizes 
em poder contribuir. Já ajudamos antes, participando 
da Corrida Colorida do Martagão. Se todo mundo fizer 
sua parte e ajudar, poderemos sempre ter um mundo 
melhor”, ressaltou.
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Edição de 2021 ganha apoio de empresas,
entidades e organizações, em prol do Hospital
A edição do McDia Feliz 2021 na Bahia, em prol do 
Martagão, contou com o apoio de diversas empresas, 
entidades e organizações, que compraram cotas de 
tíquetes. Com a aquisição de grandes quantidades, elas 
ajudaram a possibilitar que o recurso obtido no Dia D do 
McDia servisse para ser utilizado pelo Hospital para a 
manutenção do Programa de Transplante de Medula 
Óssea  (TMO).

“A soma de esforços e de apoio que o Martagão tem 
encontrado é algo realmente surpreendente. Essas 
empresas, entidades e organizações abraçaram a 
causa da saúde da criança e não deixaram de nos 
apoiar neste momento tão importante, quando 
precisamos unir forças para manter o programa do 
TMO. Somos muito gratos e seguiremos confiantes de 
que esse apoio é resultado do trabalho que o Martagão 
desenvolve em prol das milhares de crianças atendidas 
anualmente”, ressalta o gerente de captação de 
recursos do Martagão, Felipe Feitosa.

A Assembleia de Carinho, ação promovida 
pela presidência da Assembleia Legislativa da 
Bahia (AL-BA) com o “objetivo de posicionar o 
Poder Legislativo baiano como instrumento 
de iniciativas sociais voltadas para o 
bem-estar da sociedade”, comprou
600 tíquetes. O ACP Group, das empresas 
Avansys Tecnologia e Ciberian TI, adquiriu 
500 unidades. Já a empresa MFX,
540 tíquetes.

O time do apoio teve, ainda, o reforço do 
Shopping da Bahia, que efetuou a compra de 
350 tíquetes; da Amvox (369); do Shopping 
Bela Vista (200); dos Irmãos Pelegrine (200); 
da Act Investimentos (200); da Hidrosystem 
(224); das Tintas Festcor (200), da 009 Off 
Road Park (200); da Bahia Flat (200); do 
Laboratório DNA (300); da Solutis (200); da 
Promédica (200); da BP Investimentos (250); 
do Grupo LM (200) e da Retec (200).
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Pacientes do Martagão
recebem visita surpresa
do cantor Saulo
Vestido de Papai Noel, o cantor Saulo fez uma 
surpresa para pacientes do Martagão. O artista 
baiano, parceiro da instituição filantrópica há anos, 
distribuiu, no final do ano, presentes para crianças e 
adolescentes da oncologia e do ambulatório. Fez, 
ainda, uma pequena apresentação musical, 
seguindo as normas de prevenção e combate ao 
novo Coronavírus.

Todos os anos, nas semanas próximas ao Natal, o 
Martagão, referência em pediatria, costuma receber 
a visita de diversos parceiros da instituição, que 
realizam ações voltadas para os pacientes, como a 
entrega de presentes, atividades lúdicas, entre 
outras. O cantor se juntou a essa rede de 
solidariedade que ajuda o Hospital nas mais 
diversas formas.

“É uma glória vir aqui. Quando eu vim no Martagão 
pela primeira vez, senti o amor real para além do 
ofício. Eu vi a coisa humana que a gente busca o 

tempo inteiro. Minha relação com o Hospital tem 
sido em níveis humanos”, afirmou Saulo. Ele se 
apresentou ao lado do maestro Luciano 
Calazans.

Durante a visita, foi feita, também, uma 
reinauguração simbólica do “Cantinho do 
Saulo”: o ambulatório do setor de oncologia 
pediátrica, que foi reformado e recebeu esse 
nome em homenagem ao artista. Saulo é 
considerado o embaixador da oncologia do 
Hospital. “Essa é uma das maiores vitórias da 
minha vida”, afirmou o cantor, referindo-se ao 
ambulatório.

Projeto do HEC comemora aniversário de
pacientes que estão em longo processo

de internação
O Grupo de Humanização do Hospital Estadual 
da Criança (HEC), com o objetivo de levar 
alegria e ainda mais cuidado às crianças que 
estão passando por mudanças na rotina e 
afastamento do convívio familiar e social, 
passou a comemorar a data de aniversário dos 
pacientes que estão em longo processo de 
internamento na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) Pediátrica do Hospital. Com direito a bolo, 
presentes e surpresas, a comemoração vem 
cumprindo todos os protocolos exigidos pelo 
atual cenário de pandemia. 
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Martagão ganhou novos parceiros no
programa “Adote um Leito”
O Martagão Gesteira ganhou novos 
parceiros no programa “Adote um 
Leito”. Com uma contribuição mensal 
de mil reais por leito adotado, as 
empresas Teledata e PJMED 
Participações e Gestão de Saúde 
passaram a fazer parte do time de 
apoiadores dessa iniciativa, que 
garante o custeio de despesas como 
refeições de pacientes e 
acompanhantes, medicamentos e a 
aquisição e manutenção de 
equipamentos.

O programa passou, ainda, a contar 
com novos reforços. É que a 
Assembleia Legislativa da Bahia 
renovou a parceria e continuará a 
contribuir com seis leitos do 
programa. 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. O custeio desses leitos, 
distribuídos por todo o Hospital, é um dos grandes 
desafios que a instituição enfrenta mensalmente.

“O “Adote um Leito” é um projeto que viabiliza que mais 
crianças que precisam ser internadas possam ter 
atendimento de qualidade. E isto somente é possível 
porque há parceiros que acreditam no nosso trabalho e 
nos apoiam para que, juntos, possamos garantir para 
milhares de crianças o acesso à saúde”, ressalta a 
Diretora do Martagão, Érica Oliveira, que informa ainda 
que as empresas interessadas em adotar um leito 
devem fazer contato pelo telefone (71) 3032-3808 ou 
e-mail comercial@labcmi.org.br.

Presidente da ALBA visita Hospital e se
compromete a dobrar o número de leitos

adotados pela Assembleia
Durante visita ao Martagão, o Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Adolfo 
Menezes, se comprometeu a dobrar o número de leitos adotados pela Assembleia. 
Em companhia de sua esposa e presidente da “Assembleia de Carinho”, Denise Menezes, e da 
esposa do deputado Raimundo Bobô, Andrea de Freitas Rodrigues, Menezes entregou um cheque 
com as contribuições dos servidores da ALBA para a campanha do McDia Feliz 2021. “É um valor 
quase simbólico para o Martagão, mas que reforça nossa atenção com esta importantíssima 
instituição de saúde da Bahia, referência em neurocirurgia pediátrica, voltada, sobretudo, para as 
crianças sem recursos, só atendidas pelo SUS. A ALBA já patrocina seis leitos de UTI e vamos 
trabalhar, na nossa gestão, para dobrar este número”, frisou Menezes.
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Em expansão para o e-commerce,
Loja Martagão recebe consultoria especializada
Em expansão para o e-commerce, a 
Loja Martagão firmou parceria com a 
Empresa Jr. de Administração da 
Ufba, a 1ª Empresa Jr. do Nordeste e a 
TOP 15 das empresas juniores 
federadas do Brasil em 2020. Desde 
setembro, tem recebido consultoria 
especializada para melhorar as 
estratégias de vendas e alcançar 
seus objetivos de crescimento no 
mercado.

“A parceria vai permitir que seja 
realizado um estudo aprofundado de 
mercado, entendendo os hábitos de 
consumo dos clientes e validando seu 
modelo de negócio. Além disso, 
direcionar as melhores estratégias de 
inserção e consolidação no mercado”, 
afirma a diretora presidente da 
Empresa Jr., Bruna Lara Dourado.

Para o Gerente de Captação de 
Recursos do Hospital,  Felipe Feitosa, 

a expectativa com esta parceria é de reforço e fomento 
de todo o potencial que a Loja Martagão tem 
apresentado. “A parceria com a Empresa Jr. vem de um 
processo de amadurecimento da própria Loja Martagão, 
que após alguns anos de atuação, vem fortalecendo sua 
expansão com as vendas virtuais. Temos certeza que a 
parceria irá nos ajudar a trilhar e acelerar esse processo”.

Feitosa ressalta que, além de ajuda financeira - toda 
renda obtida com a venda dos produtos exclusivos da 
Loja é revertida para o Hospital -, a Loja Martagão 
cumpre o papel importante de levar a marca do Hospital 
para os diversos setores da sociedade. “Mais do que 
vendas, a Loja Martagão multiplica o apoio à causa da 
saúde da criança”.

Fundação Telefônica Vivo doa televisores,
aparelhos de ar condicionado e tablets

Parceira antiga do Martagão Gesteira, a 
Fundação Telefônica Vivo doou mais de 
R$ 35 mil em televisores, aparelhos de 
ar condicionado e tablets para o 
Hospital. A Instituição filantrópica foi, 
ainda, escolhida para participar do Dia 
do Voluntariado Fundação Telefônica.

Os equipamentos foram alocados em 
diversos setores do Hospital como a 
UTI Neonatal e a Unidade de 
Tratamento Central. Com relação aos 
televisores, foram direcionados para a 

pediatria B e UTI’s pediátricas A e B. Já os tablets foram 
destinados ao uso de pacientes do PAVD.

"Esse projeto representa não apenas uma melhoria na 
estrutura física em si, mas principalmente a humanização do 
atendimento em saúde. Ao equiparmos os leitos, 
melhoramos a ambiência do hospital, proporcionando um 
espaço mais acolhedor, confortável e adaptado às 
necessidades dos nossos usuários, o que acaba 
favorecendo a sensação de bem-estar durante o 
internamento”, frisou a coordenadora do grupo de 
Humanização do Hospital, a psicóloga Laís Damasceno.
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Martagão recebe doações da campanha
Troco Solidário do Atakarejo
O Martagão Gesteira recebeu um 
cheque simbólico no valor de R$300 
mil, referente às doações do 
Programa “Troco Solidário”, 
promovido pelo Atakarejo. A ação, 
idealizada pela rede há mais de três 
anos, promove a solidariedade entre 
os clientes para ajudar as instituições 
parceiras, com doações em dinheiro.

Para participar do Troco Solidário, o 
cliente, no momento em que vai 
efetuar o pagamento das compras, 
pode doar o seu troco e informar qual 
instituição deseja ajudar. Esses 
valores arrecadados são repassados 
mensalmente para o Martagão e para 
as Obras Sociais Irmã Dulce, a outra 
instituição beneficiada.

“Essa parceria é uma das principais 
justamente porque ela, uma ação 
continuada, nos ajuda com o custeio 
da Instituição. Resulta, mensalmente, 
num volume de recursos importante, 
oriundos da população baiana que 
nos apoia e reconhece a relevância 

do trabalho que desenvolvemos”, afirmou o presidente 
do Conselho da Liga Álvaro Bahia, Maurício Martins. 

“Estamos hoje fazendo a entrega dessas doações para 
essas instituições que fazem um trabalho muito bonito 
e importante para pessoas carentes. Que as doações 
sigam firme e forte para ajudar as pessoas 
necessitadas, frisou o empresário Teobaldo Costa, 
fundador do Atakarejo.

BNDES e CMB doaram mais de
R$ 100 mil em EPI’s

O Martagão recebeu mais de R$ 100 
mil em equipamentos de proteção 
individual (EPI’s), fruto de uma doação 
do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) em parceria com a 

Confederação das Santas Casas de Misericórdia, 
Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB). Dentre o 
material doado estão: máscaras, aventais, luvas e 
toucas. Os itens ajudaram o Hospital a combater o 
contágio e a transimissão do novo coronavírus. 
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Hospital Estadual da Criança

HOSPITAL INFANTIL

Responsável Técnico: Dra. Milena Pessoa | CRM 23037
Av. Praia de Itapuã, 340, Vilas do Atlântico, 
Lauro de Freitas-Bahia, CEP: 42700-000 

Hospital Sokids

Responsável Técnico: Dr. Samir Nahass Gouveia Franco  | CRM 15383
Rua José Duarte, 114, Tororó - Salvador-Bahia, CEP: 40050-050 

Hospital Martagão Gesteira

Responsável Técnico: Dr. Brunno Barreto Barros  | CRM 24922
Avenida Eduardo Fróes da Mota, Brasília,
Feira de Santana-Bahia, CEP: 44089-340 

Hospital Estadual da Criança

Responsável Técnico: Dra. Juliana Magalhães | CRM 23624
Largo do Campo Grande, 36, Campo Grande, 
Salvador-Bahia, CEP: 40080-121 

Centro de Referência Estadual para
Pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Rua José Duarte, 385, Tororó - Salvador-Bahia, 
CEP: 40050-050

Instituto de Ensino da Saúde e Gestão

Agência: 02864
C/C: 191228-3

Agência: 0346-8
C/C: 4016-9

Agência: 4248
C/C: 00902695-3

Operação: 003

Agência: 8872
C/C: 20869-2

Agência: 3041
C/C: 13000059-8
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FAÇA UMA DOAÇÃO AO MARTAGÃO GESTEIRA

Maria Clara é 
paciente do
Martagão.

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


