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Descrição
Criado pela Portaria n°1145/95, de 28 de julho/1995, o Hemonúcleo de Passos funciona em
imóvel reformado e cedido pela Prefeitura Municipal de Passos.
Portaria de criação da Unidade - Portaria n°1145, de 28 de julho de 1995

Horários da unidade
Geral
Doação de sangue
Atendimento ambulatorial
Medula Óssea
Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 7h às 16h
Telefone: (35) 3211-4800 - 3522-4202 / 7129
Fax: (35) 3522-4202

Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 7h às 11h
Agendamento por telefone: Agendamento por Aplicativo de celular-MGapp - Cidadão (baixe e
agende)
Agendamento online

Horário de atendimento
Atendimento aos pedidos de transfusão vindos dos hospitais conveniados: 24 horas
Atendimento a pacientes com coagulopatias: segunda a sexta-feira - 8h às 10h
Sangrias terapêuticas: segunda a quinta-feira - 7h às 8h
Tipos de atendimento
Pacientes que necessitam de sangria terapêutica
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Cadastramento de Candidatos à doação de Medula Óssea
Segunda a sexta-feira: 7h às 11h

Endereço
Rua Doutor José Lemos de Barros, 313 - Bairro: Muarama - Cep: 37.900-030
Como chegar

De ônibus: O Hemonúcleo Regional está localizado próximo ao Ambulatório Municipal. A
maioria das linhas de ônibus dá acesso ao Hemonúcleo.
De carro: Avenida Comendador Francisco Avelino Maia – próximo ao Ambulatório São Lucas.
O Hemonúcleo encontra-se entre a rua Lavras e avenida Comendador Francisco Avelino Maia.

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
aguardando nomeação
E-mail:
Telefone: (35) 3211-4816
Gerência Administrativa
Tânia Aparecida Piantino
Emai:tania.piantino@hemominas.mg.gov.br
Telefone: 35 32114816
Gerência Técnica
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Aguardando nomeação

Informações adicionais
Com 29 servidores, o Hemonúcleo de Passos atende 14 hospitais contratados, quatro
Agências Transfusionais e 10 Assistências Hemoterápicas, abrangendo uma microrregião com
30 municípios e uma população estimada em 500.000 habitantes.
Entre as atividades realizadas, estão: coleta de sangue, plaquetaférese, cadastro de
candidatos à doação de medula óssea, atendimento a pacientes com hemofilia, sangria
terapêutica e orientação/encaminhamento do Doador Inapto.
A Unidade de Passos recebe 35 a 40 candidatos à doação de sangue/dia. O hemonúcleo
cadastrou mais de 30 mil candidatos à doação de medula óssea, sendo que mais de dez
desses candidatos apresentaram compatibilidade com pacientes à espera de transplante e
efetivaram a doação da medula.
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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