
Portfólio de Emendas 2022  
Fundação HEMOMINAS

25/10/2021



Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais Hemominas

FINALIDADE – (Decreto nº48.023 de 17/08/2020)

Assegurar unidade de comando e direção às políticas estaduais relativas à

hematologia e hemoterapia;

Garantir à população a oferta de outros tecidos biológicos e células, de boa

qualidade;

Planejar, coordenar e executar:

- produção de hemocomponentes e a

captação, preparação, preservação e

distribuição de tecidos biológicos;

- trabalhos de controle de qualidade

relativos à hematologia e

hemoterapia;



Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais Hemominas

Realizar pesquisas e implantar novas técnicas e descobertas científicas

relacionadas à coleta de sangue e outros tecidos biológicos;

Prestar serviços de assessoria em hematologia e hemoterapia aos

órgãos e entidades da saúde pública, às entidades privadas e à

comunidade em geral;

Coordenar a distribuição dos hemocomponentes, hemoderivados e

outros tecidos biológicos à rede pública;

Entre outras atividades correlatas.



Principais Atividades



• 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 580 Estabelecimentos de saúde contratantes

COBERTURA

• 16 ambulatórios

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

• 70 mil consultas por ano

• Cobertura hemoterápica: 92,45% (aprox. 19 milhões de 
habitantes)

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Fonte: Boletim Estatístico

Modelo da Hemorrede / Estrutura Hemominas



• Larga experiência em 36 anos de atuação 

• Parque tecnológico atualizado

• Rastreabilidade de todo o processo

• Pessoal altamente qualificado

• Rigoroso acompanhamento do processo de hemovigilância – assessoramento ao hospital em caso de alguma 
soro conversão

• Inativação viral

SEGURANÇA

• Rigoroso controle de qualidade dos insumos adquiridos

• Rigoroso controle de qualidade dos processos de produção e testagem dos hemocomponentes

• A rede conta com centros de produção regionalizados garantindo maior padronização e qualidade dos 
hemocomponentes

• Produção em larga escala: mais de 800mil hemocomponentes e mais de 5 milhões de testes realizados por ano

• Certificação internacional  pela AABB  de todos laboratórios centralizados e do Hemocentro de Belo Horizonte

QUALIDADE

• Funcionamento em rede possibilita um estoque estadual validado e disponível para todas as unidades 
independente de sua localização

• Logística eficiente para garantir acesso a este estoque 

• Disponibilidade de procedimentos especiais como irradiação, desleucotização, lavagem em solução salina, 
fenotipagem e genotipagem. 

• Extenso banco de hemocomponente fenotipado, possibilitando rápido atendimento

• Coleta de Células Progenitoras Hematopoéticas (CPH)  no Hemocentro de Belo Horizonte e criopreservação no 
Cetebio

DISPONIBILIDADE

Pilares da prestação de serviços da Hemominas



Gestão focada em resultados e na busca da melhoria contínua.

Gestão alinhada ao:

Ano 2005  Metodologia Balanced Score Card (BSC)

Ano 2010  Metodologia foi disseminada por toda a Rede.

Modelo de Gestão Estratégica da Fundação Hemominas

 Plano Mineiro de Desenvolvimento de Minas Gerais (PMDI)

 Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG)

 Plano Estadual de Saúde (PES)
 Plano Diretor de Hemoterapia e Hematologia (PDHH).

Ano 2010  Revisões do Planejamento

Estratégico passam a ser efetuadas com a

Gestão Participativa

Ano 2019  Antecipação da Revisão do

Planejamento, devido a mudanças de

diretrizes e do mercado/cenário.





PRÁTICAS DE QUALIDADE FUNDAÇÃO HEMOMINAS

Gestão da Qualidade da Fundação Hemominas



Gestão da Qualidade da Fundação Hemominas

 Desde 2014 o Hemocentro de Belo Horizonte é Certificado pela AABB (American

Association of Blood Banks), atendendo aos requisitos internacionais relativos à qualidade

e segurança das atividades de coleta, processamento, armazenamento, distribuição,

testes laboratoriais, infusão de sangue e hemocomponentes, entre outros.

Governador Romeu Zema visita Hemominas e ressalta certificação

recebida pela Instituição.
Fundação é referencia Nacional na coleta e transfusão e foi reconhecida pela

qualificação técnica e segurança

 Por todo o ano de 2019 o Cetebio

passou por implantação do modelo de

Sistema de Gestão da Qualidade da

Hemominas para receber as referidas

auditorias da AABB no seu Banco de

Cordão Umbilical e em dezembro de

2019 o recebeu as auditorias com

auditores brasileiros e americanos, e a

unidade teve sua certificação

concretizada.



PROJETOS ATUAIS CADASTRADOS

NO SIGCON PARA EMENDAS 

PARLAMENTARES



Aquisição de equipamentos de 
informática para modernização 

tecnológica da Hemominas

Aquisição de equipamentos de informática para modernização tecnológica da
Fundação Hemominas, trazendo melhoria nos processos administrativos e na
qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

30 Notebooks

Imagens Ilustrativas

7 Sistemas de videoconferência

138 Microcomputadores

R$ 2.072.000,00

12 Switches

5 servidores de rede

35 scanners

4341 – Ação de 
Adequação de 
Infraestrutura



Instalação/Adequação dos sistemas 
de proteção contra descargas 
atmosféricas nas unidades da 

Fundação Hemominas

Valor do projeto: R$ 800.000,00

Contratação de empresa para instalação/adequação de sistema de
proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) de 17 unidades da
Fundação Hemominas.

Imagens Ilustrativas

4341 – Ação de 
Adequação de 
Infraestrutura



TreinHemos

Projeto de inovação e melhoria dos processos de treinamento e capacitação
institucionais.

Composta de estratégias inovadoras de treinamentos para treinamento
técnico de alta complexidade.

A plataforma TreinHemos é composta de dinâmicas e atividades lúdicas que
proporcionam de forma mais leve, motivadora e divertida, a assimilação de
pontos importantes da rotina de trabalho, levando a um aumento no grau de
interesse dos servidores e, consequentemente na produtividade do setor.

R$ 205.000,00

4341 – Ação de 
Adequação de 
Infraestrutura



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$ 60.000,00

R$ 400.000,00

4341 – Ação de 
Adequação de 
Infraestrutura



projeto@hemominas.mg.gov.br

OBRIGADO !!!

mailto:diogo.lara@hemominas.mg.gov.br

