
Apresentação do Portfólio de 
Emendas Parlamentares 2023

Fundação HEMOMINAS



• 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



Projetos cadastrados no SIGCON - 2023

Projeto/Título
Tipo de 

Despesa

Forma de 

Execução

Valor 

Mínimo

Aquisição de equipamento Sequenciador de DNA Investimento Execução Direta
R$ 

450.000,00

Totem para pesquisa de satisfação de doador e 

pacientes.
Investimento Execução Direta

R$ 

180.000,00

METAVERSO TreinHemos - Inovação e melhoria 

dos processos de treinamento e capacitação 

institucionais

Investimento Execução Direta
R$ 

200.000,00

METAVERSO TreinHemos - Inovação e melhoria 

dos processos de treinamento e capacitação 

institucionais

Custeio Execução Direta R$ 5.000,00

Controle de acesso de usuários nas edificações 

da Fundação Hemominas
Investimento Execução Direta

R$ 

460.125,00

Aquisição de equipamentos de informática para 

modernização tecnológica da Hemominas
Investimento Execução Direta

R$ 

270.000,00



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

Esse projeto possui 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.

Aquisição de equipamento: Sequenciador de DNA
(SeqStudio Genetic Analyzer e acessórios), acompanhado de pacote de softwares para análise e 

computador.

Imagens Ilustrativas

R$ 450.000,00



Totem para pesquisa de satisfação dos doadores e 
pacientes

Otimizar o processo de pesquisas de satisfação dos cidadãos mineiros sobre os serviços
públicos.
Garantir praticidade, velocidade no processamento e respostas aos cidadãos, otimizando as
tomadas de decisões.
Praticidade tanto no processo de preenchimento das pesquisas quanto consolidações e
respostas

Imagens Ilustrativas

R$180.000,00



METAVERSO TreinHemos - Inovação e melhoria dos 
processos de treinamento e capacitação 

institucionais

Implementar estratégias inovadoras (FIT) para treinamento técnico de alta
complexidade, que encerram a plataforma METAVERSO - TreinHemos,
levando a um aumento no grau de interesse dos servidores e,
consequentemente da produtividade do setor, contribuindo para a
melhoria do serviços prestados. Além disso, o METAVERSO tem
possibilidade de ser utilizado como ferramenta de divulgação de cientifica e
conscientização da importância da doação.

R$ 200.000,00

Imagens Ilustrativas

R$5.000,00



Controle de acesso de usuários nas 
edificações da Fundação Hemominas

Valor do projeto: R$ 460.125,00

Aprimorar o controle de acesso e vigilância
nas edificações das unidades da Fundação
Hemominas, promovendo maior segurança e
conforto aos doadores, pacientes e servidores
que frequentam os locais.



Aquisição de equipamentos de informática 
para modernização tecnológico

Valor do projeto:
R$ 270.000,00

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



www.hemominas.mg.gov.br
projeto@hemominas.mg.gov.br

OBRIGADO !!!

http://www.hemominas.mg.gov.br/
mailto:diogo.lara@hemominas.mg.gov.br

