Uberlândia
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Descrição
Criado pela Portaria 930/93, de 15 de dezembro de 1993, o Hemocentro Regional de
Uberlândia funcionou em espaço cedido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e
Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu) até 2002, quando se
mudou para prédio próprio.
Portaria de criação da Unidade – Portaria nº 930 de 15 de dezembro de 1993

Horários da unidade
Geral
Doação de sangue
Atendimento ambulatorial
Medula Óssea
Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h - (acesso pela portaria situada à Rua Pedro Quirino da Silva,
entre a Av. Levino de Souza e Rua Teresina).
Telefone: (34) 3088-9200

Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 7h às 12h (exceto feriados) - atendimento com horário agendado
Segundo e último sábado do mês: 7h às 12h - atendimento com horário agendado
*O agendamento evita a aglomeração de pessoas e contribui para a segurança de todos! Em
caso de não comparecimento, favor cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a
outro candidato.
Informe-se: Condiçoes para doar
Telefone: (34) 3088-9236 3088-9237 3088-9238
Agendamento por telefone: Aplicativo MG App - Cidadão (agende pelo celular/smartphone)
Agendamento online
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Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 7h às 16h30
*Acesso pela Rua Iguaçu, esquina com a Av. Levino de Souza.

Telefone: (34) 3088-9215 / 3088-9230
Tipos de atendimento
Pacientes com hemoglobinopatias
Pacientes com coagulopatias hereditárias
Pacientes que necessitam de transfusão de sangue ou sangria terapêutica

Cadastramento de Candidatos à doação de Medula Óssea
• Segunda a sexta-feira: 7h às 12h
• Segundo sábado do mês: 7h às 12h
• Último sábado do mês: 7h às 12h
Telefones setor: (34) 3088-9236 3088-9237 3088-9238
Informações: Doação de Medula óssea

Endereço
Avenida Levino de Souza, 1845 - Bairro: Umuarama - Cep: 38.405-322
Como chegar
De ônibus: partindo do Terminal Central - linhas 120 ou 121, seguir até o Terminal Umuarama,
onde tomará um outro ônibus das linhas 208, 251, 252, 234 ou 109; descer no quarto ponto,
nas proximidades da UFU/Medicina), atravessar a rua, caminhar até a esquina no sentido dos
veículos, virar à esquerda, seguir em frente por um quarteirão, atravessar, caminhar mais meio
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quarteirão até a entrada principal.
De carro: seguir reto na avenida Afonso Pena, passar embaixo do viaduto da BR050 e nos 200
metros seguintes virar à esquerda na Rua Ceará; então, seguir por 800 metros, virar à direita
na Avenida Levino de Souza e seguir por aproximadamente 350 metros.

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
Paulo Henrique Ribeiro de Paiva
E-mail: paulo.paiva@hemominas.mg.gov.br
Telefone: (34) 3088-9201
Gerência Administrativa
Marcia Regina Luis
E-mail: marcia.luis@hemominas.mg.gov.br
Telefone: (034)3088-9272
Gerência Técnica
Adilson Botelho Filho
E-mail: adilson.filho@hemominas.mg.gov.br
Telefone: (34) 3088 -9201

Informações adicionais
O Hemocentro de Uberlândia atende cerca de 2.000 doadores por mês e atua nas seguintes
áreas:
Hemoterapia - captação de doadores (palestras nas escolas, universidades, empresas, igrejas,
captação hospitalar, projeto doador do futuro); seleção (triagem) de doadores, coleta de
sangue, produção de hemocomponentes, liberação de bolsas de sangue para distribuição aos
hospitais contratantes, realização de exames.
Hematologia - atendimento ambulatorial multidisciplinar aos portadores de coagulopatias
hereditárias (principalmente hemofilia e doença de von Willebrand), com profilaxias e
tratamento das complicações e reposição dos fatores da coagulação; atendimento aos
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doadores de sangue inaptos por anemia ou teste reagente; transfusões ambulatoriais.
Atividades educativas - estágios para profissionais da área da saúde (enfermeiras, médicos,
técnicos de laboratórios, bioquímicos, etc.); treinamentos técnicos na área de hematologia para
médicos, técnicos e enfermeiros; pesquisas na área de hemoterapia; atendimento ambulatorial
multidisciplinar aos portadores de hemoglobinopatias.
Com 109 funcionários, sua área de abrangência envolve, diretamente, os municípos de
Uberlândia, Araguari, Coromandel, Monte Alegre, Monte Carmelo, Patrocínio, Prata e
Tupaciguara e, indiretamente, Abadia dos Dourados, Araporã, Cascalho Rico, Douradoquara,
Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí de Minas, Nova Ponte, Romaria.
Números do Hemocentro
Consultas que podem ser agendadas por mês no ambulatório
Atendimento médico: 260 pacientes aproximadamente
Atendimento fisioterápico: 100 pacientes aproximadamente
Atendimento psicológico: 100 pacientes aproximadamente
Doadores cadastrados
Para doação de sangue 166.512
Para doação de medula 5.919
Atendimentos em 2019
Atendimento médico: 4.664
Atendimento fisioterápico: 233
Atendimento psicológico: 359
Atendimento Odontológico: 288
Candidatos à doação de sangue:27.484
Número de candidatos cadastrados:
Para doação de sangue: 252.617
Para doação de medula: 2.848
Horários de atendimento
Fisioterápico
Segunda a sexta-feira - 7h às 13h
Psicológico
Segunda, quarta, quinta e sexta-feira: 7h às 13h
Serviço Social
segunda a sexta-feira: 7h às 13h
Odontológico
Segunda a sexta-feira: 7h às 13h
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Médico
Segunda a sexta-feira: 7h às 11h e 13h30 às 16h30

Estabelecimentos de saúde
As unidades da Fundação Hemominas prestam serviços relativos à hemoterapia, hematologia,
terapia celular e transplante a diversos estabelecimentos assistenciais de saúde, via contratos
formalizados.
Saiba quais os estabelecimentos atendidos por esta unidade.

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