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Descrição
Criado oficialmente pela Portaria n° 52, de 02/04/1991, o Hemocentro Regional de Uberaba
começou a funcionar efetivamente em 1990, no espaço do antigo Banco de Sangue do hospitalescola da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, atual Universidade Federal do
Triângulo Mineiro (UFTM). Em 1995, mudou-se para as atuais instalações, incrementando a
promoção de campanhas para aumentar o número de candidatos à doação de sangue e suprir
as necessidades da região - o Triângulo Sul.
Portaria de criação da Unidade- Portaria n° 52, de 02/04/1991

Horários da unidade
Geral
Doação de sangue
Atendimento ambulatorial
Medula Óssea
Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 7h às 18h
Telefone: (34) 3074-3200
Fax: (34) 3312-5077

Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 7h às 11h30 e 13h30 às 17h30
Quarta-feiras, na segunda e quarta semana do mês: 7h às 11h30 e 16h às 20h
Sábado: 7h30 às 11h30
Agendamento por telefone: Agendamento por Aplicativo de celular-MGapp - Cidadão (baixe e
agende)
Agendamento online
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Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 7h às 17h
Telefone: (34) 3074-3230
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 11h30 e 13h30 às 17h Sábado: 7h30 às 11h

Endereço
Avenida Getúlio Guaritá, 250 - Bairro: Abadia - Cep: 38.025-440
Como chegar

De ônibus: linha 101 – Abadia / José de Alencar; linha 111 – Uberaba / Ponte Alta; linha 115 –
Pacaembu (Vila Beija Flor) / Hospital Escola; linha 117 - Residencial 2000 / Uniube; linha 200 Jd. Maracanã / Centro; linha 202 - Vila Militar / Bairro de Lourdes / Maringá; linha 204 –
Interbairros “I”; linha 205 – Interbairros “II”; linha 206 - Gameleira / Centro e linha 211 – Jardim
Uberaba / Costa Teles II.
De carro: seguir pela avenida Leopoldino de Oliveira, virar na rua Barão de Ituberaba e seguir
até esta se transformar na avenida Getúlio Guaritá. O Hemocentro Regional de Uberaba fica no
Complexo da UFTM, ao lado da Clínica Civil.
Seguir pela avenida deputado José Marcus Cherém, até chegar na avenida Guilherme Ferreira,
seguir e virar à direita no cruzamento com a rua José de Alencar; em seguida, virar à esquerda
no cruzamento com a avenida Getúlio Guaritá.
O Hemocentro Regional de Uberaba fica no Complexo da UFTM, ao lado da Clínica Civil.
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Serviços prestados
Cadastrar-se como candidato à doação de medula óssea
Obter atendimento para tratamento de hemoglobinopatias
Submeter-se à transfusão sanguínea
Contratar serviços de fornecimento de sangue
Obter atendimento para tratamento de coagulopatias hereditárias
Quem é quem
Coordenação
Paulo Roberto Juliano Martins
E-mail: paulo.martins@hemominas.mg.gov.br
Telefone: (34) 3074-3200 ou (34) 3312-5077
Gerência Administrativa
Leila Pereira
E-mail: leila.pereira@hemominas.mg.gov.br
Telefone: (34) 3074-3201 ou (34) 3312-5077
Gerência Técnica
Ricardo Aparecido Olivo
E-mail: ricardo.olivo@hemominas.mg.gov.br
Telefone: (34) 3074-3200 ou (34) 3312-5077
Informações adicionais
Com um quadro de 106 funcionários, em seu ambulatório o Hemocentro de Uberaba presta
assistência hematológica e hemoterápica aos pacientes portadores de hemoglobinopatias,
coagulopatias, púrpuras e talassemia. Via convênios próprios, atende 27 instituições
hospitalares, entre elas, o Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e
o Hospital Universitário da Universidade de Uberaba. Sob sua supervisão estão nove (9)
agências transfusionais instaladas em Uberaba (Hospital Hélio Angotti), Ibiá, Campos Altos,
Sacramento, Conceição das Alagoas, Frutal, Iturama e em Araxá (Hospital Dom Bosco e Santa
Casa de Saúde).
Por meio da unidade de Uberaba, a Fundação Hemominas está presente em 27 municípios do
Triângulo Sul, fornecendo hemocomponentes de qualidade e promovendo hemoterapia com
segurança. Em média, são feitas mais de 1.200 coletas de sangue e 1.600 transfusões de
hemocomponentes por mês.
Também, mensalmente, são cadastrados aproximadamente 170 candidatos à doação de
medula óssea. Há 16 anos, a unidade desenvolve o projeto Doação de Sangue - um
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Compromisso Social, por meio do programa Doador do Futuro. Nesse período, crianças e
adolescentes das escolas de Uberaba já produziram mais de seis mil desenhos alusivos ao
tema doação de sangue. Anualmente, os professores dessas escolas recebem do URA um
curso de capacitação para dar-lhes suporte quanto à sensibilização dos estudantes.
Também, a cada ano o URA faz uma visita técnica aos serviços conveniados, oferecendo
cursos de atualização relacionados às atividades realizadas. Também os profissionais das
áreas administrativa e técnica do quadro próprio do URA passam por cursos e treinamentos.
Outra ação é a oferta de estágios para alunos dos cursos técnicos de graduação do Centro
Federal de Educação Tecnológica de Uberaba, Universidade de Uberaba, Centro de
Formação Especial de 2° Grau em Saúde da UFTM. A unidade desenvolve, ainda, junto à
disciplina de Hematologia e Hemoterapia da UFTM, atividades de ensino e pesquisa na
graduação e pós-graduação e na residência médica.
Em 2003, os pacientes com hemoglobinopatias criaram a Associação dos Pacientes
Falcêmicos (Arfa), que conta com o apoio e a participação do URA. Já foram realizados vários
seminários e palestras sobre doença falciforme, o que ajuda melhorar a condição de vida para
estes pacientes e seus familiares.
Endereço provisório durante reforma:
Ambulatório Maria da Glória, entrada pela Rua Frei Paulino, s/n - Cep: 38025-180 – Bairro:
Abadia
Endereço provisório do Ambulatório do Hemocentro durante a reforma:
Rua Da Constituição, 900 - CEP:38025-110 - Bairro: Abadia
Captação e cadastro: (34) 3074-3222
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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