Pouso Alegre
Sexta, 20 Maio 2016 10:26

Descrição
Criado pela Lei 2.736/93, de 08/11/93, por meio de convênio entre a Fundação Hemominas e
Prefeitura Municipal, o Hemocentro Regional de Pouso Alegre começou a funcionar
efetivamente em 13 de dezembro de 1994.
Lei Municipal de criação da Unidade - Lei nº 2736 /93

Horários da unidade
Geral
Doação de sangue
Atendimento ambulatorial
Medula Óssea
Horário de atendimento
Segunda a quinta-feira:das 7h15min às 16h
Sexta-feira:das 8h às 16h
Telefone: (35) 3449-9900
Fax: (35) 3449-9902

Horário de atendimento
Segunda a quinta-feira:das 7h15min às 11h30
Sexta-feira:das 8h às 11h30
Agendamento por telefone: Agendamento por Aplicativo de celular-MGapp - Cidadão (baixe e
agende)
Agendamento online

Horário de atendimento
Segunda a quinta-feira:das 7h15 às 11h30
Sexta-feira:das 8h às 11h30
Telefone: (35) 3449-9930 / 3449-9938
Tipos de atendimento
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Pacientes com Coagulopatias hereditárias
Pacientes que necessitam de transfusão de sangue ou sangria terapêutica

Cadastramento de Candidatos à doação de Medula Óssea
Segunda a quinta-feira:das 7h15 às 11h30
Sexta-feira:das 8h às 11h30

Obs.: Para grupos com mais de 10 candidatos é necessário agendamento.

Endereço
Rua Comendador José Garcia, 846 - Bairro: Centro - Cep: 37.550-000
Como chegar

De ônibus: saída da rodoviária ou do centro da cidade: linha Cidade Jardim; linha Faisqueira e
linha Universidade.

Serviços prestados
Cadastrar-se como candidato à doação de medula óssea
Submeter-se à transfusão sanguínea
Contratar serviços de fornecimento de sangue
Obter atendimento para tratamento de coagulopatias hereditárias
Quem é quem
Coordenação
Josiane Maria Pollini
E-mail: josiane.pollini@hemominas.mg.gov.br
Telefone: (35) 3449-9900
Gerência Administrativa
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Denise do Socorro Guimarães
E-mail: denise.guimaraes@hemominas.mg.gov.br
Telefone: (35) 3449-9909
Gerência Técnica
aguardando publicação
E-mail:
Telefone:
Informações adicionais
Instalado em prédio cedido pelo Estado, em área próxima ao Hospital das Clínicas Samuel
Libânio, atende a 13 Agências Transfusionais e nove (9) Assistências Hemoterápicas,
compreendendo 52 municípios do Sul de Minas - uma população estimada em um milhão de
habitantes.
O Hemocentro atende, em média, 1.200 candidatos a doações por mês. Entre campanhas
locais e externas para candidatos à doação de medula óssea, a unidade já cadastrou 21.108
pessoas (dado referente a setembro/2012). Também possui ambulatório e atende pacientes
portadores de coagulopatias de todo o sul do Estado.
Para tanto, conta atualmente com 62 funcionários, entre servidores cedidos pela Prefeitura
Municipal, quadro próprio e MGS. Além disso, a unidade já foi campo de estágio para
graduandos do curso de Enfermagem e Bioquímica e, atualmente, para estudantes do curso de
Administração, em parceria com a Universidade do Vale do Sapucaí (Univas). Desde fevereiro
de 2011, com a inauguração de uma área destinada à coleta e ambulatório, os dois prédios
receberam adequações para atender às necessidades técnico-administrativas. Hoje estão em
andamento os trâmites para a construção de um novo prédio, totalmente adequado, amplo, em
área já doada a Fundação Hemominas pelo Governo Federal.
Captação e cadastro: (35) 3449-9913 / 3449-9914
Endereço onde se faz o agendamento da doação: Rua Comendador José Garcia, 825
Endereço onde é feita a doação: Rua Comendador José Garcia, 846
Estabelecimentos de saúde
Conheça a relação dos estabelecimentos assistenciais de saúde que têm contratos
formalizados com esta unidade, para prestação de serviços de fornecimento de
hemocomponentes.

Como se tornar um contratante
Gestor responsável: Diretoria Técnico-Científica
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