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• Administração Central ( coordenação da hemorrede/ 
laboratórios centralizados)

• 7 Hemocentros

• 9 Hemonúcleos

• 4 Unidades de coleta

• 1 Unidade de Coleta e Transfusão

• 1 Agência Transfusional

• 6 Postos Avançados de Coleta Externa

• CETEBIO

HEMORREDE

• Média 330mil candidatos a doação /ano

• Média 800mil hemocompoentes produzidos/ano ( 
incluindo plasma)

• Média 5.000.000 exames/testes laboratoriais (sorologia, 
imuno hematologia e biologia molecular) /ano

PRODUÇÃO

• 824 Municípios atendidos (853 total)

• Mais de 550 Estabelecimentos de saúde contratantes

COBERTURA

• 16 ambulatórios

• Atendimento à mais de 11mil pacientes com 
hemoglobinopatias e coagulopatias hereditárias

• 70 mil consultas por ano

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Fonte: Boletim Estatístico

Modelo da Hemorrede / Estrutura Hemominas



Principais Atividades







Aquisição Unidade Móvel de Coleta Externa

Adquirir unidade móvel de coleta de sangue para proporcionar melhor
acesso à população para a doação de sangue, especialmente nos
municípios que não possuem unidades da Fundação Hemominas.

A Unidade móvel deverá possuir todas as adequações necessárias para
realização de coleta de sangue de doadores, tanto na parte estrutural
quanto na parte de equipamentos (cadeiras de coleta,
homogeinizadores, balança, desfibrilador, notebooks, refrigerador de
banco de sangue dentre outros).

Imagens Ilustrativas

Valor do projeto: R$ 1.000.000,00



Sistema de Monitoramento de Temperatura de 
Equipamentos do Ciclo do Sangue

Contratação de empresa para instalação de sistema de
monitoramento de temperatura dos equipamentos do ciclo do sangue
automatizado e que permita o monitoramento contínuo dos
equipamentos, de forma a manter as temperaturas adequadas para
cada hemocomponente.

Valor do projeto: R$ 1.250.000,00



Construção da Unidade de São João Del Rei

A Construção do Hemonúcleo em São João Del Rei tem como
finalidade atender às normas vigentes da vigilância sanitária e
proporcionar aos seus funcionários e pacientes condições adequadas
para seu funcionamento.

Valor do projeto: R$ 5.435.239,42



Identificação Biométrica do Doador de Sangue

Contratação de empresa para customização do sistema Hemote para
implantação do sistema de biometria: Esse serviço é complemento do
projeto que visa a aquisição dos equipamentos necessários para o sistema
de biometria que trata-se de despesa de investimento e, por isso, foi
cadastrado separadamente.

R$ 426.333,25

Aquisição de equipamentos para
implantação do sistema de biometria:
340 leitores de biometria, 80 web cams, 115
PADs coletores de assinatura.

R$ 100.000,00
Imagens Ilustrativas



Elaboração de Projeto de Instalação de Sistema 
de Vigilância (CFTV) nas Edificações da 

Hemominas

Valor do projeto: R$ 105.000,00

Contratação de empresa para elaboração de
projeto de instalação de sistema de vigilância
nas unidades da Fundação Hemominas,
trazendo maior proteção para os bens
materiais e às pessoas.



Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Mineiro 
de Estudos do Sangue e Tecidos (NUMES)

Esses projetos possuem como finalidade promover a criação e consolidação do Núcleo Mineiro
de Estudo do Sangue e Tecidos (NUMES) ampliando a disponibilidade de equipamentos e
contribuindo para aumento do número de estudos que objetivam o desenvolvimento de testes
laboratoriais.

R$ 500.000,00

Aquisição de sequenciador de DNA.

Imagens Ilustrativas

Aquisição de sistema de PCR Digital.

Aquisição de Termocicladores.
R$ 100.000,00

R$ 400.000,00



Aquisição de Insumos

5 Projetos de Aquisição de insumos para:

realização de coletas;
Valor de cada projeto: R$ 100.000,00

Esses projetos possuem como finalidade manter os estoques de sangue em
níveis de segurança para atender as demandas da população e garantir a
qualidade e segurança dos hemocomponentes produzidos pela Hemominas.

realização de exames de sorologia;

processo de fracionamento e produção de hemocomponentes;

realização de exames de biologia molecular;

realização de exames de imunohematologia.



projeto@hemominas.mg.gov.br

OBRIGADO !!!
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