São João del-Rei
Sexta, 20 Mai 2016 10:26

Descrição
Inaugurado em 10/12/1992, conforme Portaria 698/92, o Hemonúcleo de São João del-Rei
presta assistência hemoterápica e hematológica, em nível microrregional, funcionando em sede
alugada pela Prefeitura Municipal de São João del-Rei, pertencente à Paróquia Nossa Senhora
do Pilar.
Portaria de criação da Unidade - Portaria nº 698, de dezembro de 1992

Horários da unidade
Geral
Doação de sangue
Atendimento ambulatorial
Medula Óssea
Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 7h às 18h
Telefone: (32) 3322-2900
Fax: (32) 3372-3235

Horário de atendimento
Segunda-feira: 13h30 às 17h
Terça a sexta-feira: 7h30 às 11h30
Agendamento por telefone: Agendamento por Aplicativo de celular-MGapp - Cidadão (baixe e
agende)
Agendamento online

Horário de atendimento
Segunda-feira: 13h30 às 17h
Terça a sexta-feira: 7h30 às 11h30
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Observação: Sangrias e transfusões devem ser previamente agendadas pelo telefone (32)
3322-2909

Telefone: (32) 3322-2919
Tipos de atendimento
Pacientes com hemoglobinopatias
Pacientes com coagulopatias
Pacientes que necessitam de transfusão de sangue ou sangria terapêutica

Cadastramento de Candidatos à doação de Medula Óssea
Segunda-feira: 13h30 às 17h
Terça a sexta-feira: 7h30 às 11h30

Endereço
Rua Prefeito Nascimento Teixeira, 175 - Bairro: Segredo - Cep: 36.307-404
Como chegar

De ônibus: Cidade-Trevo; Tejuco-Colônia; Guarda-Mor; Maquiné; Trevo-Cohab; Bonfim-Sr dos
Montes (todas as linhas param próximo à Santa Casa de Misericórdia que fica perto do
Hemonúcleo).
De carro: chegando pelo bairro Colônia do Marçal (entrada de quem vem de BH) seguir pela
avenida Leite de Castro em toda sua extensão; pegar a rua Paulo Freitas, entrar na praça Raul
Soares e seguir a avenida Presidente Tancredo Neves, entrar na Ponte Benedito Valadares (2ª
Ponte à esquerda da avenida Tancredo Neves), subir a rua Maria Tereza, virar à direita na
avenida Tiradentes. No sinal, em frente à Santa Casa de Misericórdia, virar à esquerda, entrar
na avenida Andrade Reis. Atravessar a pista no cruzamento da praça dos Expedicionários e
entrar na avenida Nossa Senhora do Pilar; seguir em toda sua extensão pela pista da direita e
virar na última rua à direita, Doutor Basílio Magalhães. Entrar na primeira à direita, Prefeito
Nascimento Teixeira. A Unidade fica na esquina, logo na virada.
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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
Gerência Administrativa
Tânia Mara da Silveira Santos
E-mail: tania.santos@hemominas.mg.gov.br
Telefone: (32) 3322-2901
GerênciaTécnica
aguardando nomeação
E-mail:
Telefones:(32) 3322-2900 / 3322-2903 / 3322-2918

Informações adicionais
Com 40 servidores, o Hemonúcleo de São João del-Rei executa as seguintes atividades:
Atendimento ao candidato à doação de sangue;
Cadastramento de candidatos à doação de medula óssea;
Atendimento a pacientes com coagulopatias hereditárias (principalmente Hemofilia e
Doença de Von Willebrand) e assistência a pacientes com hemoglobinopatias (Anemia
Falciforme);
Atendimento a pacientes que necessitam de Transfusão de Sangue ou Sangria
Terapêutica
A Unidade cadastra, em média mensal, 600 candidatos à doação de sangue e 100 candidatos
à doação de medula óssea. Sua área de abrangência alcança 17 cidades.
Possui um Posto Fixo de Coleta Externa, na cidade de Lavras, onde realiza coleta toda quintafeira, com previsão de atendimento a 40 candidatos à doação de sangue e coleta de
aproximadamente 30 bolsas de sangue por semana.
Estabelecimentos de saúde
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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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