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Apresentação

Esta publicação apresenta o mapeamento de dados dos 
hemocentros das capitais dos estados da federação re-
alizado pela equipe da Área Técnica de Doença Falcifor-
me (ATDF), que coordena a Política Nacional de Atenção 
Integral às Pessoas com Doença Falciforme. A equipe está 
inserida na Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderi-
vados do Departamento de Atenção Hospitalar e de Ur-
gência da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da 
Saúde (CGSH/DAHU/SAS/MS). O objetivo do mapeamento 
foi quantificar os recursos dos hemocentros coordenado-
res das capitais dos estados e, a partir disso, traçar estra-
tégias de planejamento em atenção à doença falciforme 
(DF) em nível de gestão ministerial. Todos os estados da 
Federação possuem um hemocentro coordenador, com 
exceção do Estado de São Paulo. Temos, então, 26 hemo-
centros coordenadores, um em cada capital do País. Em 
São Paulo, a coordenação faz-se diretamente no âmbito 
da Secretaria de Estado de Saúde. 

Os hemocentros do Rio Grande do Sul, de Goiás, de Mato 
Grosso do Sul, do Distrito Federal e do Acre não oferecem 
atenção às pessoas com DF. Nos estados em que essa 
assistência não é prestada pelos hemocentros, a aten-
ção se dá nos hospitais universitários e/ou ambu- 
latórios de especialidades. Em Roraima, as pessoas 
são encaminhadas para um ambulatório especializado, 
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subordinado ao hemocentro, pois este não oferece aten-
ção em suas instalações.

Além dos 26 hemocentros das capitais, mapeou-se 
também a hemorrede oficial e outros serviços do SUS 
que oferecem atenção em DF no Estado de São Paulo, 
pelo fato de essa unidade da Federação não possuir, 
como as demais, um hemocentro coordenador na capital. 
Buscou-se apresentar os resultados da forma mais des-
critiva possível, para facilitar sua compreensão, embora 
isso possa tornar o texto repetitivo em alguns momentos. 

Apresentam-se, a seguir, a metodologia deste docu-
mento e, na sequência, os resultados encontrados em ní-
vel nacional e, em separado, no Estado de São Paulo.
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Metodologia

Trata-se de um documento de análise de informações. 
Estas, por sua vez, foram mapeadas em parceria com os 
hemocentros brasileiros das capitais, identificados como 
hemocentros coordenadores, com uma análise diferenciada 
para o Estado de São Paulo. Há, em todos os estados, exceto 
SP, um hemocentro coordenador nas capitais. São, portan-
to, 26 hemocentros coordenadores, dos quais 5 informam 
que não atendem pessoas com DF. Para tanto, durante o 
período compreendido entre os meses de junho e agosto de 
2012, foi encaminhado aos diretores desses hemocentros 
o questionário em anexo, enviado pela ATDF. Os questio-
nários respondidos e identificados pelos responsáveis pe-
las respostas foram, por sua vez, analisados pela equipe. 
O resultado foi tabulado em planilhas, com a utilização do 
sistema MS Excel 2010. Optou-se, no ato da organização 
dos dados, por separá-los em dois capítulos: dados gerais 
nacionais e dados específicos do Estado de São Paulo. Em 
seguida, os resultados foram relatados e ponderados por 
meio de textos.
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Resultados: análise dos dados

Dados gerais nacionais

Os resultados serão apresentados por grupos de acor-
do com a sua relevância. O primeiro grupo se refere ao 
total de hemocentros mapeados e à sua relação com a 
atenção à DF.

Total de hemocentros coordenadores mapeados 27

Hemocentros coordenadores que atendem pessoas com DF 21

Sem hemocentro coordenador na capital 1

Hemocentros coordenadores que não atendem pessoas com DF 5

Como se pode perceber, da totalidade de hemocen-
tros coordenadores (27 unidades), apenas um estado 
não respondeu, por não ter essa modalidade de atendi-
mento. Ou seja, de um total de 27 capitais, 26 têm hemo-
centros coordenadores, 21 atendem pessoas com DF, 5 
não atendem pessoas com DF e 1 não tem hemocentro 
coordenador. Uma dedução óbvia disso, no que tange ao 
planejamento de ações para a equipe da ATDF, é a ne-
cessidade de que sejam verificados qualitativamente os 
hemocentros que atendem as implicações gerais para 
os estados onde não se atende, além da necessidade 
de avaliar os hemocentros que realizam esses atendi-
mentos. A partir de tal verificação, o que se pretende, 



9

caso seja considerado relevante, é sugerir um plano de 
ação que possa sanar as dificuldades e garantir maior e 
melhor atendimento às pessoas com DF.

Dos 21 hemocentros pesquisados que atendem às pes-
soas com DF, todos o fazem por meio de diagnósticos con-
firmados. Sendo assim, e por ser tal resultado esperado, 
prossegue-se com essa análise sem maiores comentários.

Entre os hemocentros que atendem pessoas com DF,

total dos que o fazem com pessoas com diagnóstico confirmado 21

O próximo conjunto de dados a ser analisado apresenta 
a distribuição de ambulatórios para a DF nos hemocentros.

Ambulatório = médico em sala atendendo pessoas 
agendadas pela manhã e/ou pela tarde, de segunda a 
sexta-feira.

Distribuição de ambulatórios de DF Somente 1 00 De 2 a 4 5

por semana nos hemocentros De 5 a 10 12 Mais de 10 4

Entre os 21 hemocentros mapeados:

• 4 dispõem de 2 a 4 ambulatórios por semana (aproxima-
damente 24% do total); 
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• 12 possuem de 5 a 10 ambulatórios por semana (aproxi-
madamente 54% do total); e

• 4 contam com mais de 10 ambulatórios por semana 
(aproximadamente 17% do total).

Uma primeira observação geral dos dados deve ser 
feita sobre o valor mais relevante, que indica que, em 
aproximadamente 54% dos hemocentros mapeados, os 
atendimentos semanais dos ambulatórios variam en-
tre o total de 5 a 10. Todos esses hemocentros realizam 
atendimentos ambulatoriais semanalmente, e aproxi-
madamente 17% possuem mais do que 10 ambulatórios 
com atendimento a cada semana. Em termos populacio-
nais gerais no Brasil, uma consideração passível de ser 
realizada é a de que a maioria dos hemocentros de to-
dos os estados não possui mais do que 10 ambulatórios 
semanais de DF. Esse número é relevante para futuros 
trabalhos de planejamento de ações. Diante disso, po-
rém, é necessário levar em conta que as demandas por 
atendimentos ambulatoriais devem necessariamente 
variar entre estados, dado que a incidência da doença 
não é a mesma em todos os estados, e tampouco sua 
distribuição é regular. Ou seja, há aqui indícios de que 
seja razoável pensar a orientação de ações para os es-
tados a partir de uma lógica de demandas e ofertas, ao 
contrário de qualquer outro procedimento linear.
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A sequência de dados analisada a seguir objetiva qua-
lificar a oferta por atendimentos ambulatoriais para adul-
tos e crianças.

Entre todos os 21 hemocentros mapeados, apenas 1 
não realiza atendimentos ambulatoriais para adultos.

Total de hemocentros com ambulatórios semanais para adultos 20

Esse resultado indica algo sobre o perfil do enfermo, ou 
seja: apenas em um estado, entre os que atendem pesso-
as com DF, não se atende adulto. Isso pode decorrer do 
fato de não haver enfermos adultos no estado. Também 
pode ser uma impossibilidade de atendimento aos adultos 
no hemocentro em questão, ou da existência de outro(os) 
serviço(s) que atenda(m) a demanda de adulto, o que, su-
gere-se aqui, deve ser um caso analisado à parte.

A distribuição de ambulatórios semanais para adultos 
é como se segue.

Entre os hemocentros que possuem Somente 1 1 De 2 a 4 8

ambulatórios semanais para adultos, De 5 a 10 8 Mais de 10 3

total de ofertas    
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Entre os 20 hemocentros mapeados, revelou-se que:

• apenas 1 tem um atendimento ambulatorial por semana 
(5% do total); 

• 8 possuem de 2 a 4 ambulatórios semanalmente para 
adultos (40% do total);

• 8 contam com de 5 a 10 ambulatórios semanalmente 
para adultos (40% do total); e

• 3 possuem mais de 10 ambulatórios semanalmente para 
adultos (15% do total).

Ou seja, 80% dos atendimentos ambulatoriais semanais 
para adultos com DF realizados em todos os hemocentros 
brasileiros estão concentrados no intervalo que oferta de 
2 a 10 turnos ambulatoriais.

Atendimentos a crianças apresentam valores distintos.

Total de hemocentros com ambulatórios semanais para crianças 18

Entre os 21 hemocentros mapeados, 18 (aproximada-
mente 85% do total) realizam atendimentos ambulato-
riais semanalmente para crianças. Dado ser sabido que 
há crianças portadoras de DF em todos os estados da Fe-
deração brasileira, percebe-se aqui uma consequência da 
forma de organização da triagem neonatal e da rede de 
assistência no direcionamento dessas crianças. Alguns 
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estados, na época deste mapeamento, não se encontra-
vam ainda na fase II do Programa Nacional de Triagem Ne-
onatal (PNTN) – que inclui a triagem para hemoglobinopa-
tias e, entre estas, para a DF. Há hemocentros que podem 
não atender crianças de triagem neonatal. Em outros, em 
termos de triagem neonatal, o fluxo está direcionado para 
outro(s) serviço(s), assim como para os diagnosticados na 
rede de assistência. 

Prossegue-se com a análise mais detalhada dos números.

Entre os hemocentros que possuem Somente 1 0 De 2 a 4 9

ambulatórios semanais para De 5 a 10 6 Mais de 10 3

crianças, total de ofertas    

Entre os 18 hemocentros mapeados:

• todos possuem mais de 1 ambulatório para atendimento 
às crianças, semanalmente; 

• 9 (a grande maioria) dispõem de 2 a 4 ambulatórios para 
atendimento às crianças, semanalmente (50% do total);

• 6 contam com 5 a 10 ambulatórios para atendimen-
to às crianças, semanalmente (aproximadamente 
33% do total); e

• 2 possuem mais de 10 ambulatórios para atendimento às 
crianças, semanalmente (aproximadamente 17% do total). 
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Ou seja, aproximadamente 83% dos ambulatórios se-
manais para crianças, disponíveis em todos os hemo-
centros brasileiros, estão concentrados no intervalo que 
varia de 2 a 10 ambulatórios. O número de destaque é o 
que quantifica o intervalo de 2 a 4 ambulatórios (50%). 
Mais uma vez, como ocorreu com os atendimentos de 
adultos, trata-se de um intervalo longo. Como não foi 
solicitado o número padronizado de atendimentos pa-
dronizado para cada ambulatório, não se dispõe agora 
de dado que, se aferido, informaria o potencial de aten-
dimento de cada hemocentro. Esse dado precisaria ser 
relacionado à incidência da DF no estado, para que se 
possa medir o número de ambulatórios que atendem à 
demanda, de acordo com o perfil de qualidade definido, 
em pediatria, para atendimento às pessoas com DF.

Reitera-se, não obstante, a necessidade de se verificar 
por que 3 hemocentros, dos 21 mapeados, não ofertam 
ambulatórios para crianças semanalmente, além da ne-
cessidade de se estabelecer uma relação direta com os 
dados da triagem neonatal, a organização da rede e as 
ofertas em outro(s) serviço(s) especializado(s).

Somatório do total Triagem neonatal e rede de assistência 11

de origens das crianças Somente triagem neonatal 0

atendidas em todos os Somente rede de assistência 7

hemocentros  
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Aqui, reflete-se outra vez a questão da existência da 
fase II da triagem no estado, que pode ou não direcionar 
as crianças para os hemocentros, assim como a organi-
zação da rede para direcionar as demais triadas tardia-
mente. Entre os 18 hemocentros que atendem crianças, 
em 11 deles elas são oriundas tanto da rede de assis-
tência quanto da triagem neonatal. E em 7 proveem 
apenas da rede de assistência.

Prossegue-se com a análise, passa-se agora aos dados 
relativos aos equipamentos disponíveis nos hemocentros.

Total de hemocentros com emergência para DF 4

Total de hemocentros com leitos para DF 6

Um primeiro ponto para análise fica evidenciado quan-
to ao número de serviços com leitos e com disponibili-
dade para atendimento emergencial aos doentes. Entre 
os 21 hemocentros mapeados, 4 possuem capacidade de 
realizar atendimentos de emergência em DF. Ou seja, 
19% do total. Esse dado, não obstante, vem a fortalecer a 
proposta de inclusão da DF na rede de urgência e emer-
gência. Com isso, nota-se a necessidade de capacitação 
da rede de urgência e emergência para atenção em even-
tos agudos em DF. Apenas 6 hemocentros, aproximada-
mente 27% do total, possuem disponibilidade de leitos 
em seu serviço. Mais uma vez, esse número apenas pode 
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ser corretamente ponderado com base na informação da 
disponibilidade de leitos com foco na regulação da oferta 
de leitos no SUS.

Somatório do total de hemocentros Somente 1 1 De 2 a 4 8

organizados por variação de De 5 a 10 10 Mais de 10 2

números de hematologistas para DF

No que tange à presença de médicos hematologistas, 
em princípio, entende-se que todos os serviços deveriam 
tê-los, já que, nos hemocentros, dá-se a atenção especia-
lizada. E, efetivamente, todos têm. O mapeamento indicou 
que, entre todos os serviços mapeados:

• 1 hemocentro possui 1 hematologista (aproximadamen-
te 4% do total); 

• 8 hemocentros contam com 2 a 4 hematologistas (apro-
ximadamente 39% do total); 

• 10 hemocentros dispõem de 5 a 10 hematologistas (apro-
ximadamente 48% do total); e

• 2 hemocentros contam com mais de 10 hematologistas 
(aproximadamente 8% do total). 
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A presença de hematologistas nos hemocentros é indis-
pensável pelo perfil da atenção de média complexidade que 
essas instituições têm. A atenção especializada dos hemo-
centros não pode prescindir da presença de hematologis-
tas, definindo-se seu quantitativo pela demanda do serviço.

Total de hemocentros com cadastro informatizado de pessoas com DF 7

Ainda no que tange às instalações dos hemocentros, 
um dado deve ser entendido como péssimo. Apenas 7 
dos 21 hemocentros pesquisados possuem cadastros 
informatizados de pessoas com DF. Trata-se de um ca-
dastro importante, tendo em vista a necessidade de se 
acompanhar a vida das pessoas e também de que se-
jam utilizados os dados com consistência e organiza-
damente. Somente assim seria possível realizar plane-
jamentos de cuidados e detectar com mais facilidade 
situações específicas na pessoa com a doença e nos 
grupos. O cadastro informatizado prova ser muito mais 
eficiente. Sua ausência desqualifica a atenção prestada, 
sobretudo nesta segunda década do século XXI, que já 
começou como o momento em que a humanidade viven-
cia a denominada era da informação e do conhecimen-
to, para a qual dados informatizados, na área da Saúde, 
são indispensáveis para um planejamento consistente. 
A ausência de cadastro informatizado não qualifica o 
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planejamento para a atenção em todos os focos. Mais 
adiante, a transferência de dados via web para o MS 
estabeleceria um diálogo de informações e dados para 
subsidiar as ações da política local para as pessoas com 
DF. Cabe, então, avaliar a razão pela qual a maioria dos 
hemocentros não possui cadastro informatizado de pes-
soas com DF. Afinal, é evidente que a hemoterapia e a 
atenção às pessoas com coagulopatias, realizadas nos 
hemocentros, são diretamente dependentes desse re-
curso. A não expansão desse sistema para atenção em 
DF representa um óbice para que se alcance qualidade 
na atenção em DF.

Dando-se sequência à análise dos dados relativos à ca-
pacidade para atendimento das pessoas com DF, passa-
-se à capacidade para a atenção multiprofissional.

Total de hemocentros com atenção multiprofissional 21

Entre os 21 hemocentros pesquisados, todos possuem 
capacidade de atenção multiprofissional. A atenção inte-
gral sustenta-se nos aspectos multiprofissional e multi-
disciplinar. O hemocentro deve integrar a atenção em DF 
às redes de atenção para atender a todas as necessida-
des dos enfermos. Dependendo do perfil local da popu-
lação com DF e dos recursos disponíveis, nada justifica 
alocar, no âmbito do hemocentro, todas as ações multidis-
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ciplinares e multiprofissionais. Isso ocorre porque há pro-
cedimentos preconizados para a Atenção Básica que não 
se encontram contemplados financeiramente nos hemo-
centros. A organização da atenção preconizada no Decreto 
presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011,1  estabelece 
a formação das redes de assistência e, dessa forma, cabe 
aos hemocentros a inclusão da DF em seus serviços, além 
do monitoramento da assistência prestada.

 Assistência social 21

 Odontologia 18

Somatório do total da atenção Psicologia 17

multiprofissional agregado Fisioterapia 16

nos hemocentros coordenadores Consulta de enfermagem 14

 Nutrição 9

 Fonoaudiologia 2

 Genética 1

Sobre os totais agregados de ações de atenção multipro-
fissional, percebe-se que as categorias mais frequentes são, 
por ordem: 1) a assistencial social (todos os hemocentros 
possuem); 2) o atendimento odontológico (18 hemocentros); 
3) o atendimento psicológico (17 hemocentros); 4) o atendi- 
mento fisioterápico (16 hemocetros); e 5) as consultas de 

1Diário Oficial da União, Brasília, 29 jun. 2011
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enfermagem (14 hemocentros). A atenção em nutrição (9 
hemocentros), fonoaudiologia (2 hemocentros) e genéti-
ca (1 hemocentro) é mais rara, e não está disponível em 
mais da metade da hemorrede nacional. Ainda sobre a 
oferta dessas categorias, 1 hemocentro declara possuir 
mais modalidades do que aquelas acima listadas. A or-
ganização da atenção integral, que se alcança com aten-
ções multidisciplinares e multiprofissionais, deverá ser 
analisada posteriormente, levando-se em conta as espe-
cificidades locais e regionais. Afirma-se de antemão que, 
dependendo de determinadas realidades, será impossível 
o hemocentro atender à multiprofissionalidade e à multi-
disciplinaridade fora de uma rede de atenção.

Considerando-se todos os hemocentros, levantaram-
-se também os recursos gerais disponíveis.

 Filtros de leucócitos  20

  Sangue fenotipado 20

Somatório do total agregado Quelação de ferro  19

(considerando-se todos os Hidroxiureia 19

hemocentros) de recursos para Analgésicos  17

o cuidado com a DF Ácido fólico  14

 Antibióticos  13

 Penicilina  12

 Doppler 7
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Com exceção do doppler transcraniano, mais da me-
tade dos 21 hemocentros pesquisados possui todos os 
recursos clássicos para o atendimento de pessoas com 
DF, como filtro de leucócitos, sangue fenotipado e que-
lação de ferro. Alguns desses recursos podem estar 
disponíveis na rede de atenção; já outros, não. Assim, o 
ácido fólico, a penicilina, os antibióticos, os analgésicos 
e o doppler podem não estar disponíveis no hemocentro, 
mas sim na rede, com acesso para as pessoas com DF. 
A partir dos dados analisados, a única recomendação, 
no que tange ao planejamento da atenção de qualidade 
em DF, é que haja prioridade para garantir que todos os 
itens listados estejam disponíveis na rede ou nos hemo-
centros. Em um hemocentro, a ausência de filtro de leu-
cócitos e de sangue fenótipo e, em dois hemocentros, a 
ausência de hidroxiureia e quelação de ferro, mostram 
que medidas imediatas precisam ser tomadas para se 
detectar o por que da ausência desses quatro procedi-
mentos na atenção às pessoas com DF.

Finalmente, passa-se à análise de pontos desejáveis em 
todos os serviços.

Total de serviços que fazem algum tipo de pesquisa em DF 12

Total de serviços que realizam o exame da eletroforese de hemoglobina 17
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Seria desejável que todos os hemocentros fizessem al-
gum tipo de pesquisa em DF, mas apenas 12 declararam 
contar com esse tipo de atividade. Cabe ao Ministério da 
Saúde recomendar e apoiar que todos realizem pesqui-
sas, principalmente aquelas no âmbito da DF. A pesquisa 
torna-se de grande utilidade para o desenvolvimento de 
novas técnicas de cuidado, bem como para a melhoria do 
próprio hemocentro, entre outras finalidades. Problema-
tiza-se aqui, não obstante, o fato de que 12 hemocentros 
realizam pesquisa em DF, mas apenas 7 possuem cadas-
tro informatizado de pessoas com a doença. Acredita-se 
haver uma situação passível de análise pela gestão local, 
dado que, minimamente, pode-se afirmar que qualquer 
pesquisa se beneficiaria de um cadastro informatizado 
de pessoas com a doença, ainda que possa haver situa-
ções que prescindam de tal. 

Seguindo-se com a análise, dos 21 hemocentros mape-
ados, 17 deles declararam dispor, em suas unidades, do 
exame da eletroforese de hemoglobina. Torna-se funda-
mental que todos tenham acesso a esse exame, reforçado 
pelo fato de que, na doação de sangue, está prevista a tria-
gem de hemoglobina S.

Total de hemocentros que realizam os exames Alguns 16

laboratoriais de rotina dos protocolos Todos 5

estabelecidos pelo MS para DF
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Entre os exames laboratoriais de rotina dos protoco-
los estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a DF, 
todos os hemocentros realizam algum, porém apenas 
cinco realizam todos. Ou seja, 16 não realizam todos 
os exames. Cabe insistir, portanto, no planejamento de 
saúde pública: deve-se recomendar que se estruturem, 
com o apoio do Ministério, para que todos disponham de 
tal recurso, e observar os casos em que isso realmente 
não seja necessário.

Apresentam-se, a seguir, os estados que possuem 
outro(s) serviço(s) especializado(s) em DF, com exceção 
de São Paulo.

Dos 21 estados apresentaram-se os que 

possuem mais de um serviço especializado

Alagoas X

Amapá 

Amazonas  

Bahia  X

Ceará X

Espírito Santo X

Maranhão  

Mato Grosso 

Minas Gerais  X

Pará  

Paraíba  X

Paraná X

Pernambuco  
Piauí 

Rio de Janeiro X

Rio Grande do Norte  X

Rondônia  X

Roraima X

Santa Catarina X

Sergipe  X

Tocantins 
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Em ordem alfabética, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito San-
to, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rondônia, Santa Catarina e Sergipe possuem mais de um 
serviço especializado em DF. A unidade aqui mapeada em 
todos os estados foi o hemocentro coordenador das capitais

Dados do Estado de São Paulo

Os dados do Estado de São Paulo são apresentados se-
guindo-se exatamente a mesma lógica e ordem dos da-
dos nacionais, para fins de facilitação da leitura deste 
documento, bem como de possíveis comparações. Sendo 
assim, os resultados são também apresentados por gru-
pos, de acordo com a sua relevância. O primeiro grupo, 
como nos totais dos outros estados, refere-se ao total de 
serviços mapeados e à sua relação com a atenção à DF, 
não sendo, portanto, um hemocentro necessariamente, 
mas o perfil é de atenção hematológica especializada. 
Dos 21 questionários enviados pela coordenação da he-
morrede da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, 
em 18 constatou-se resposta afirmativa quanto à pres-
tação de assistência às pessoas com DF. Nesse caso, no 
todo, encontram-se 18 serviços mapeados.
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Total de hemocentros/serviços de hematologia

identificados no Estado de SP 21

Hemocentros/serviços que atendem pessoas com DF 18

Hemocentros/serviços que não atendem pessoas com DF 0

Entre os hemocentros que atendem pessoas com DF,

total de hemocentros que o fazem com aquelas

pessoas com diagnóstico confirmado 18

Como se pode perceber, da totalidade de serviços (21 
unidades), 18 responderam que atendem pessoas com DF e 
o fazem com aquelas pessoas com diagnóstico confirmado. 

O próximo conjunto de dados a ser analisado apresenta 
a distribuição desses ambulatórios para a DF no Estado de 
São Paulo.

Distribuição de ambulatórios de DF Somente 1 6 De 2 a 4 8

por semana nos hemocentros/ De 5 a 10 4 Mais de 10 0 

serviços  

Entre os 18 hemocentros/serviços mapeados:

• 6 possuem 1 ambulatório por semana (aproximadamen-
te 33% do total); 

• 8 possuem de 2 a 4 ambulatórios por semana (aproxima-
damente 44% do total); 
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• 4 contam com 5 a 10 ambulatórios por semana (aproxi-
madamente 22% do total); 

• nenhum dispõe de mais de 10 ambulatórios por semana 
(aproximadamente 0% do total).

Uma primeira observação geral dos dados deve ser 
feita. O valor mais relevante: é o seguinte: 44% dos ser-
viços mapeados realizam atendimento ambulatorial se-
manalmente e variam entre o total de 2 a 4 ambulatórios 
semanais. Esse dado do estado difere da média nacional, 
em que o valor mais relevante ficava entre 5 e 10 tur-
nos ambulatoriais semanais. Nenhum serviço deixa de 
realizar atendimentos ambulatoriais semanalmente e 
nenhum funciona com mais do que 10. Também no Es-
tado de São Paulo, repete-se a observação de que, em 
termos populacionais, a maioria dos serviços de todos 
os estados não oferta mais do que 10 ambulatório de DF 
por semana. Isso reitera ser esse número relevante para 
futuros trabalhos de planejamento de ações.

A sequência de dados analisada, a seguir, objetiva qua-
lificar a oferta por ambulatórios.

Entre todos os 18 serviços mapeados, 13 realizam aten-
dimentos ambulatoriais para adultos.

Total de hemocentros/serviços com ambulatórios semanais para adultos 13
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A distribuição de turnos de ambulatórios semanais 
para adultos é feita como se segue:

Entre os hemocentros/serviços que Somente 1 9 De 2 a 4 2

possuem ambulatórios semanais De 5 a 10 2 Mais de 10 0

para adultos, total de ofertas

Entre os 13 serviços mapeados:

• 9 possuem 1 ambulatório por semana (aproximadamen-
te 71% do total); 

• 2 dispõem de 2 a 4 ambulatórios semanalmente para 
adultos (aproximadamente 13% do total);

• 2 funcionam com 5 a 10 ambulatórios semanalmente 
para adultos (aproximadamente 13% do total); e

• nenhum conta com mais de 10 ambulatórios semanal-
mente para adultos. 

Ou seja, 69% dos hemocentros de São Paulo funcionam 
com apenas 1 ambulatório semanal para adultos com DF.

Os atendimentos a crianças apresentam valores distintos.

Total de hemocentros/serviços com ambulatórios semanais para crianças 14
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Entre os 18 serviços mapeados, 14 (aproximadamente 
78% do total) realizam atendimentos ambulatoriais se-
manalmente para crianças. Reafirma-se, assim, que a 
oferta de atendimentos ambulatoriais para crianças tem 
relação direta com a incidência anual de nascidos vivos 
com a doença.

Prossegue-se com a análise mais detalhada dos números:

Entre os hemocentros/serviços que Somente 1 4 De 2 a 4 6

possuem ambulatórios semanais De 5 a 10 4 Mais de 10 0

para crianças, total de ofertas

Entre os 14 serviços mapeados:

• 4 contam com 1 ambulatório para crianças por semana 
(aproximadamente 28,5% do total); 

• 6 funcionam com 2 a 4 ambulatórios semanalmente para 
crianças (aproximadamente 43% do total);

• 4 realizam de 5 a 10 ambulatórios semanalmente para 
crianças (aproximadamente 28,5% do total); 

• nenhum dispõe de mais de 10 ambulatórios semanal-
mente para crianças. 
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Esses dados só poderão ser avaliados como suficientes 
ou não se forem submetidos para análise mais consisten-
te, quando confrontados com os dados da triagem neona-
tal do estado.

Todos os serviços recebem crianças da triagem neona-
tal e da rede de assistência.

Somatório do total de origens Triagem neonatal e rede de assistência 14

das crianças atendidas em  Somente triagem neonatal 0

todos os hemocentros/serviços  Somente rede de assistência 0

Seguindo-se adiante com essa análise, passa-se agora 
aos dados relativos aos suportes disponíveis nos serviços.

Total de hemocentros/serviços com emergência para DF 16

Total de hemocentros/serviços com leitos para DF 11

Os dados de São Paulo, no que tange aos leitos pró-
prios desses serviços e de emergência para DF, tal como 
se apresentam, são consideravelmente maiores do que 
os totais nacionais. Destaque-se que as pessoas com DF 
podem ter suas necessidades de atenção no âmbito das 
redes de assistência, não sendo imprescindível que os he-
mocentros/serviços possuam essas disponibilidades em 
seus espaços.
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Somatório do total de serviços Somente 1 0 De 2 a 4 10

organizados por variação de  De 5 a 10 7 Mais de 10 1

números de hematologistas para DF  

No que tange à presença de médicos hematologistas, 
reitera-se aqui a definição de que todos os serviços de-
vem tê-los. E, efetivamente, como se desejaria, todos 
têm. O mapeamento indicou que, entre todos os servi-
ços mapeados, tem-se o seguinte:

• nenhum serviço possui somente 1 hematologista; 

• 10 serviços contam com 2 a 4 hematologistas (aproxima-
damente 55,5% do total);

• 7 serviços dispõem de 5 a 10 hematologistas (aproxima-
damente 39% do total); 

• 1 serviço tem mais de 10 hematologistas (aproximada-
mente 5,5% do total). 

Relembre-se de que a quantidade disponível de hema-
tologistas disponível deve atender a um critério de de-
manda e de oferta próprio de cada serviço. 

Passa-se, agora, à análise dos dados relativos à capaci-
dade para atendimento dos enfermos.
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Total de hemocentros/serviços com cadastro informatizado 13

de pessoas com DF 

Sobre o cadastro informatizado de pessoas com DF, 
São Paulo se encontra melhor do que a média nacional: 
13 dos 18 serviços pesquisados possuem cadastros infor-
matizados de pessoas com DF, e 1 serviço não respondeu. 

Na sequência da análise dos dados relativos ao aten-
dimento das pessoas, passa-se, então, à capacidade para 
atenção multiprofissional.

Total de hemocentros/serviços com atenção multiprofissional 18

Todos os serviços pesquisados possuem capacidade de 
atendimento multiprofissional.

 Psicologia 15

 Assistência social 14

Somatório do total agregado de ações Consulta de enfermagem 11

de atenção multiprofissional agregado Odontologia 11

(considerando-se todos os serviços) Fisioterapia 9

  Nutrição 8

 Fonoaudiologia 7

 Genética 6
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Sobre o somatório do total agregado de ações de aten-
ção multiprofissional agregados, percebe-se que as mais 
frequentes são as seguintes: psicologia (15 serviços) e 
assistência social (14 serviços). As demais não estão 
disponíveis em mais da metade da rede de São Paulo. 
Esse resultado foi menor do que a média nacional. Nova-
mente, isso deve ser analisado, aqui, por métodos mais 
qualitativos, para que possa ser corretamente pondera-
do. Reitera-se que os hemocentros e os serviços podem 
realizar esses procedimentos na rede de atenção e não 
em seus espaços próprios.

Considerando-se todos os serviços, apresentam-se os 
recursos gerais disponíveis para o cuidado das pessoas 
com a doença:

 Quelação de ferro  18

 Hidroxiureia 18

Somatório do total agregado Filtros de leucócitos  17

(considerando-se todos os Sangue fenotipado 17

hemocentros/serviços) de recursos Analgésicos  17

para o cuidado com a DF Antibióticos  15

 Doppler 11

 Penicilina  13

 Ácido fólico  13
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O doppler transcraniano constitui, novamente, como 
nos resultados nacionais, um recurso cuja presença não 
é geral – encontra-se disponível, em São Paulo, em ape-
nas 11 dos 18 serviços. O mesmo índice se repete para a 
penicilina e o ácido fólico (15 unidades os possuem). Os 
demais recursos aparecem com frequência nos serviços. 
Pode-se supor, pela estrutura do SUS, que a ausência de 
ácido fólico, doppler e penicilina pode se dar por conta da 
referência em rede para esses recursos. Os filtros de leu-
cócitos e o sangue fenotipado, que são inerentes aos he-
mocentros, não aparecem em dois serviços. Considere-se 
que nem todos os serviços são hemocentros ou similares 
e recebem de hemocentros esses serviços. 

Finalmente, passa-se à análise de pontos desejáveis 
em todos os serviços.

Total de serviços que fazem algum tipo de pesquisa em DF 14

Total de serviços que realizam o exame da eletroforese 17

de hemoglobina

Torna-se conveniente que todos os serviços façam pes-
quisas em DF, mas apenas 14 declararam fazê-las. Esse é 
um resultado melhor do que apresentado em âmbito na-
cional. Ainda assim, torna-se necessário que todos o fa-
çam. Na mesma linha apresentada, dos 18 hemocentros 
mapeados, 17 declararam ter disponível o exame da ele-
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troforese de hemoglobina. Considerando-se que se está 
referindo também de serviços diferenciados dos hemo-
centros, pode-se entender que nem todos necessitam de 
tal procedimento em seus espaços.

Total de serviços que realizam os exames Alguns 2

laboratoriais de rotina dos protocolos Todos 16

estabelecidos pelo Ministério da Saúde para DF

Entre os exames laboratoriais de rotina dos protoco-
los estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a doen-
ça falciforme, todos os serviços realizam alguns deles. 
Em uma atenção de qualidade em DF, não é aceitável a 
ausência dos exames preconizados nos protocolos e nas 
rotinas do MS.
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Conclusão 

Os dados aqui evidenciados demonstram que os hemo-
centros das capitais necessitam de qualificação em dife-
rentes níveis para ofertarem uma atenção de qualidade às 
pessoas com DF. Há necessidade de que os hemocentros 
se organizem em rede para a promoção da atenção inte-
gral à doença.

Independentemente da incidência da DF em seus es-
tados, a qualificação precisa ser equânime para que to-
dos possam contar com o mesmo perfil de atenção, o que 
servirá para promover a qualificação dos demais serviços 
tanto na capital como no interior.

Um fator importante para o aperfeiçoamento desses 
hemocentros consiste dos dados do PNTN, que agora pas-
sa por reformulação e expansão. No momento em que o 
programa disponha de dados ainda mais consistentes, em 
termos de incidência, será possível organizar uma rede 
que atenda com equidade à população acometida pela DF.

Caberá aos gestores estaduais e municipais a defini-
ção de políticas locais. Já ao Ministério da Saúde caberá 
prover apoio técnico, didático e financeiro para a estru-
turação dessa rede, de acordo com as normas estabele-
cidas no SUS.

Desde 2013, todos os procedimentos para a atenção 
em DF encontram-se normatizados no SUS, assim como 
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os protocolos e as rotinas, que estão estabelecidos, e se 
acham  disponíveis em <www.portal.saude.gov.br/portal/
saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=41535>, tais como: 

1) Portaria nº 1.391, de 16 de agosto de 2005 – Institui no 
âmbito do Sistema Único de Saúde as diretrizes para a 
Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com 
Doença Falciforme. 

2) Portaria MS/GM nº 2981, de 26 de novembro de 2009 – 
Aprova o componente especializado da assistência far-
macêutica (quelante oral de ferro). 

3) Portaria nº 55, de 29 de janeiro de 2010 – Protocolo clí-
nico e diretrizes terapêuticas para o uso de hidroxiureia 
em doença falciforme. 

4) Portaria MS/GM nº 1.459, de 24 de junho de 2011 (Rede 
Cegonha) – Inclui o exame de eletroforese de hemoglo-
bina para a detecção da anemia falciforme.

5) Portaria nº 853, de 5 de dezembro de 2011 – Protocolo 
clínico e diretrizes terapêuticas (sobrecarga de ferro). 

6) Portaria nº 3.161, de 27 de dezembro de 2011 – Dispõe 
sobre a administração da penicilina nas unidades de 
atenção básica à saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

7) Portaria nº 745, de 3 de agosto de 2012 – Fica incluído, 
no procedimento 02.05.02.001-1 – Ecodoppler transcra-
niano, o instrumento de registro Apac e o valor de R$ 
117,00 no serviço ambulatorial. 
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8) Portaria MS/GM N º 1.760, de 17 de agosto de 2012 – Es-
tabelece recurso a ser disponibilizado aos estados e mu-
nicípios para o procedimento de doppler transcraniano. 

9) Portaria MS/SAS/MS nº473, de 26 de abril de 2013 – 
Estabelece protocolo de uso de doppler transcraniano 
como procedimento ambulatorial na prevenção ambu-
latorial do acidente vascular cerebral e encefálico em 
pessoas com DF.

10) Portaria nº 27, de 12 de junho de 2013 – Incorpora a 
hidroxiureia em crianças com doença falciforme no Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

E, desde 2006, a CGSH/DAHU/SAS/MS, por intermédio 
da Editora do Ministério da Saúde, elabora publicações in-
formativas e técnicas em DF, as quais se encontram dis-
poníveis em: <www.saude.gov.br/bvs>:

aSaúde bucal em doença falciforme (2006).

aManual de doença falciforme para agente comunitário 
de saúde (2006).

aSaúde bucal em doença falciforme (2006).

aManual de condutas básicas em doença falciforme 
(2006).

aGestação em mulheres com doença falciforme (2006).

aAnemia falciforme (fôlder) (2006).

aManual de doença falciforme para a população (2007).

aSaúde bucal em doença falciforme (2ª ed., 2007).
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aManual de educação em saúde. Vol. 1 – Autocuidado em 
doença falciforme (2008). 

aDoença falciforme (fôlder) (2008).

aConsenso Brasileiro sobre Atividades Esportivas e Mili-
tares e Herança Falciforme no Brasil (2009).

aManual de educação em saúde. Vol. 2 – Linha de cuida-
do em doença falciforme (2009).

aAtenção ocular em doença falciforme (2009).

aEventos agudos em doença falciforme (2009).

aEventos agudos em doença falciforme (cartaz/fôlder) 
(2010).

aDoença falciforme:100 anos (cartaz/fôlder) (2010).

aDoença falciforme: saiba o que é e onde encontrar trata-
mento (2012).

aDoença falciforme: úlceras: prevenção e tratamento 
(2012).

aDoença falciforme: a experiência brasileira na África 
(2012).

aDoença falciforme: hidroxiureia: uso e acesso (2013).

aDoença falciforme: atenção e cuidado: 2005-2010 (2013).
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Anexo

Questionário para levantamento da capacidade instalada da 
hemorrede para atenção em doença falciforme (DF)

1. Seu serviço atende pessoas com DF?

q Sim
q Não

2. Todas estas pessoas têm diagnóstico confirmado de DF?

q Sim
q Não

3. Quantos ambulatórios de DF por semana existem em 
seu serviço?

q Somente 1
q De 2 a 4
q De 5 a 10
q Mais de 10

4. Possui ambulatórios semanais para adulto?

q Sim 
q Não

5. Se a resposta 4 for sim, quantos?

q Somente 1
q De 2 a 4
q De 5 a 10
q Mais de 10



40

6. Possui ambulatórios semanais para crianças?

q Sim 
q Não

7. Se a resposta 6 for sim, quantos?

q Somente 1
q De 2 a 4
q De 5 a 10
q Mais de 10

8. Qual a origem dessas crianças?

q Triagem neonatal e rede de assistência
q Só triagem neonatal
q Só rede de assistência

9. Seu serviço tem emergência para DF?

q Sim 
q Não

10. Seu serviço tem leitos para DF?

q Sim 
q Não

11. Quantos hematologistas para DF existem em seu 
serviço?

q Somente 1
q De 2 a 4
q De 5 a 10
q Mais de 10
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12. Seu serviço tem cadastro informatizado de pessoas 
com DF? 

q Sim 
q Não

13. Seu serviço tem atenção multidisciplinar?

q Sim 
q Não

14. Se a resposta 6 for sim, quais?

q Odontologia
q Psicologia
q Nutrição
q Fisioterapia
q Assistência social
q Fonoaudiologia
q Genética
q Consulta de enfermagem

15. Seu serviço possui os seguintes recursos para atenção 
em DF? 

a) Doppler 

q Sim 
q Não

b) Quelação de ferro

q Sim 
q Não
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c) Hidroxiureia

q Sim 
q Não

d) Filtros de leucócitos

q Sim 
q Não

e) Sangue fenotipado

q Sim 
q Não

f) Penicilina

q Sim 
q Não

g) Ácido fólico

q Sim 
q Não

i) Antibióticos

q Sim 
q Não

h) Analgésicos

q Sim 
q Não
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16. Existem outros serviços de atenção especializada em 
DF no seu estado?

q Sim 
q Não

17. Seu serviço faz algum tipo de pesquisa em DF?

q Sim 
q Não

18. Seu serviço realiza o exame de eletroforese de hemoglo-
bina? (De acordo com a tabela vigente do SUS, trata-se de 
isofocalização, gel de agarose, acetato de celulose ou HPLC)

q Sim 
q Não

19. Seu serviço realiza os exames laboratoriais de roti-
na dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde 
para DF?

q Sim, todos
q Sim, alguns
q Nenhum
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Observações: 

1) Se a sua primeira resposta for “não”, envie o questioná-
rio apenas com a resposta não à questão nº 1.

2) Identifique aqui o seu serviço: 

3) Preencha aqui o nome e a função de quem respondeu a 
este questionário:

Local e data:
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A pesquisa, a análise dos dados e o texto desta publicação 
foram elaborados pela equipe da Assessoria Técnica em 
Doença Falciforme (ATDF), da Coordenação-Geral de San-
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INSTITUIÇÃO

Hemoba
Centro de Hematologia e Hemoterapia da 
Bahia
E-mail: hemoba@hemoba.ba.gov.br

ENDEREÇO

Ladeira do Hospital Geral – 
2º andar – Brotas 
Salvador/BA
CEP: 40286-240

TELEFONE/FAX

Tels.: (71) 3116-5602
                  (71) 3116-5603
Tel./Fax: (71) 3116-5604

Hemoal
Centro de Hematologia e Hemoterapia de 
Alagoas
E-mail: hemoal@saude.al.gov.br

Tel.: (82) 3315-2102
Tel./Fax: (82) 3315-2106 
Fax: (82) 3315-2103

Av. Jorge de Lima, nº 58
Trapiche da Barra 
Maceió/AL
CEP: 57010-300

Centros de referência em DF

Nacional 

Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença 
Falciforme (Fenafal)
Coordenadora-Geral: Maria Zenó Soares 
E-mail: fenafalfederacao@gmail.com

Distrito Federal / Estados / Regiões

NORDESTE
       

Hemose (Hemolacen)
Centro de Hematologia e Hemoterapia de 
Sergipe
E-mail: hemo-se@hemolacen.se.gov.br

Av. Tancredo Neves, s/nº 
Centro Administrativo 
Gov. Augusto Franco
Aracaju/SE
CEP: 49080-470

Tel.: (79) 3234-6012
Tels.: (79) 3259-3191 
 (79) 3259-3195
Fax: (79) 3259-3201

Hemoíba
Centro de Hematologia e Hemoterapia da 
Paraíba
E-mails: hemocentrodaparaiba@yahoo.com.br                           

hemo.pb@bol.com.br

Av. D. Pedro II, nº 1.119 – 
Torre
João Pessoa/PB
CEP: 58040-013

Tels.: (83) 3218-5690
 (83) 3218-7601 
Fax: (83) 3218-7610
PABX: (83) 3218-7600
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Hemonorte
Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Rio Grande do Norte
E-mail: hemodirecaogeral@rn.gov.br 

Av. Alexandrino de Alencar, 
nº 1.800 – Tirol
Natal/RN
CEP: 59015-350

Tel.: (84) 3232-6702
Fax: (84) 3232-6703

Hemopi
Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Piauí

Rua 1º de Maio, nº 235 –
Centro
Teresina/PI
CEP: 64001-430

Tels.: (86) 3221-8319
 (86)  3221-8320
Fax: (86) 3221-8320
PABX: (81) 3421-5575

Hemope
Centro de Hematologia de Pernambuco
E-mail: presidencia@hemope.pe.gov.br

Av. Ruy Barbosa, nº 375
Recife/PE
CEP: 52011-040

Tels.: (81) 3182-4900 
 (81) 3182-5430
 (81) 3182-6063
Fax: (81) 3421-5571

Hemoce
Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Ceará
E-mails: diretoria@hemoce.ce.gov.br

hemoce@hemoce.ce.gov.br

Av. José Bastos, nº 3.390
Rodolfo Teófilo
Fortaleza/CE
CEP: 60440-261

Tels.: (85) 3101-2273
 (85) 3101-2275
Fax: (85) 3101-2307
 (85) 3101-2300

INSTITUIÇÃO

Hemomar
Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Maranhão
E-mail: supervisao@hemomar.ma.gov.br

ENDEREÇO

Rua 5 de Janeiro, s/nº –
Jordoá
São Luís/MA
CEP: 65040-450

TELEFONE/FAX

Tels.: (98) 3216-1137
 (98) 3216-1139 
 (98)  3216-1100 
Fax: (98) 3243-4157

NORTE
INSTITUIÇÃO

Hemoam
Centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Amazonas
E-mails: hemoam@hemoam.am.gov.br

presidencia@hemoam.am.gov.br

ENDEREÇO

Av. Constantino Nery, nº 4.397
Chapada
Manaus/AM
CEP: 69050-002

TELEFONE/FAX

Tel.: (92) 3655-0100
Fax: (92) 3656-2066
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INSTITUIÇÃO ENDEREÇO TELEFONE/FAX

Hemoraima
Centro de Hemoterapia e Hematologia de 
Roraima
E-mail: hemoraima@yahoo.com.br

Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, nº 3.418
Boa Vista/RR
CEP: 69304-650

Tels.: (95) 2121-0859
 (95) 2121-0861
Fax: (95) 2121-0860

Hemopa
Centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará
E-mail: gabinete.hemopa@hotmail.com

Trav. Padre Eutiquio, nº 2.109
Batista Campos
Belém/PA
CEP: 66033-000

Tels./Fax: (91) 3242-6905
 (91) 3225-2404

Hemoacre
Centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Acre
E-mail: hemoacre.saude@ac.gov.br

Hospital de Clínicas / Ambulatório de
Hematologia

Av. Getúlio Vargas, nº 2.787
Vila Ivonete
Rio Branco/AC
CEP: 69914-500

BR 364, Km 2 
Distrito Industrial
Rio Branco/AC
CEP 69914-220

Tels.: (68) 3248-1377 
 (68) 3228-1494
Fax: (68) 3228-1500
 (68) 3228-1494

Hemoap
Centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Amapá
E-mails: hemogab@hemoap.ap.gov.br 

hemoap@hemoap.ap.gov.br

Av. Raimundo Álvares da 
Costa, s/nº 
Jesus de Nazaré
Macapá/AP
CEP: 68908-170

Tel./Fax: (96) 3212-6289

Hemeron
Centro de Hematologia e Hemoterapia de 
Rondônia
E-mail: fhemeron@fhemeron.ro.gov.br

Rondônia
Policlínica Osvaldo Cruz

Av. Circular II, s/nº 
Setor Industrial
Porto Velho/RO
CEP: 78900-970

Av. Governador Jorge 
Teixeira, s/nº – Distr. Industrial
CEP: 78905-000

Tels.: (69) 3216-5490
 (69) 3216-5491
 (69) 3216-2204
Fax: (69) 3216-5485
Tel.: (69) 3216-5700

Hemoto
Centro de Hemoterapia e Hematologia de 
Tocantins
E-mail: hemocentro@saude.to.gov.br

301 Norte, Conj. 2, lote I
Palmas/TO
CEP: 77001-214

Tel.: (63) 3218-3287
Fax: (63) 3218-3284
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CENTRO-OESTE
INSTITUIÇÃO

MT – Hemocentro
Centro de Hemoterapia e Hematologia de 
Mato Grosso
E-mails: hemo@ses.mt.gov.br 

redehemo@ses.mt.gov.br

ENDEREÇO

Rua 13 de Junho, nº 1.055  
Centro
Cuiabá/MT
CEP: 78005-100

TELEFONE/FAX

Tels.: (65) 3623-0044
 (65) 3624-9031
 (65) 3321-4578
Tel./Fax: (65) 3321-0351

Distrito Federal
Hospital da Criança de Brasília 

SAIN - Quadra 4
Asa Norte
Brasília/DF
CEP: 70620-000

Tel.: (61) 3025-8350
Fax: (61) 3025-8447

Goiás
Hospital de Clínicas – Universidade Federal 
de Goiás

Primeira Avenida, s/nº 
Setor Universitário
Goiânia/GO
CEP: 74605-050

Tel.: (62) 3269-8394

Mato Grosso do Sul
Núcleo Hemoterápico do Hospital Regional

Av. Eng. Luthero Lopes, nº 36
Aero Rancho V
Campo Grande/MS
CEP: 79084-180

Tels.: (67) 3378-2677
 (67) 3378-2678  
 (67) 3375-2590
Fax: (67) 3378-2679

Mato Grosso do Sul
Núcleo Hemoterápico do
Hospital Universitário
E-mail: secgab@ndu.ufms.br

Av. Senador Filinto Müller, 
s/nº - Vila Ipiranga
Campo Grande/MS
CEP: 79080-190

Tels.: (67) 3345-3302
 (67) 3345-3167
 (67) 3345-3168

Hemonúcleo da Santa Casa Rua Eduardo Santos Pereira 
nº 88
Centro
Campo Grande/MS
CEP: 79002-250

Tel.: (67) 3322-4159
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SUDESTE

INSTITUIÇÃO

Hemorio
Centro de Hemoterapia e Hematologia do RJ
E-mails: diretoria@hemorio.rj.gov.br

gabdg@hemorio.rj.gov.br 

ENDEREÇO

Rua Frei Caneca, nº 8
Centro
Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20211-030

TELEFONE/FAX

Tels.: (21) 2332-8620
 (21) 2332-8611
 (21) 2332-8610
Fax: (21) 2332-9553
 (21)  2224-7030

Hemoes
Centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Espírito Santo
E-mail: hemoes@saude.es.gov.br
 

Av. Marechal Campos, nº 1.468
Maruípe 
Vitória/ES
CEP: 29040-090

Tels.: (27) 3137-2466
 (27) 3137-2458
Fax: (27) 3137-2463

Hemominas
Centro de Hemoterapia e 
Hematologia de MG
E-mails: presid@hemominas.mg.gov.br 

sepre@hemominas.mg.gov.br

Rua Grão Pará, nº 882 
Santa Efigênia
Belo Horizonte/MG
CEP: 30150-340

Tels.: (31) 3280-7492
 (31) 3280-7450
Fax: (31) 3284-9579

Hemorrede de São Paulo
E-mail: hemorrede@saude.sp.gov.br

Rua Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar, nº 188 – 7º andar 
sala 711, Cerqueira César
São Paulo/SP
CEP: 05403-000

Tels.: (11) 3066- 8303
 (11) 3066-8447
 (11) 3066-8287
Fax: (11) 3066-8125
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SUL
INSTITUIÇÃO

Hemepar
Centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Paraná
E-mail: hemepar@pr.gov.br 

ENDEREÇO

Travessa João Prosdócimo, 
nº 145 – Alto da Quinze
Curitiba/PR
CEP: 80060-220

TELEFONE/FAX

Tel.: (41) 3281-4024 
PABX: (41) 3281-4000
Fax: (41) 3264-7029

Hemosc
Centro de Hemoterapia e Hematologia de 
Santa Catarina
E-mail: hemosc@fns.hemosc.org.br

Hospital Infantil Joana de Gusmão (SES-SC)
E-mail: hijg@saude.sc.gov.br

Av. Othon Gama D’eça, nº 756
Praça D. Pedro I – Centro
Florianópolis/SC
CEP: 88015-240

Rua Rui Barbosa, nº 152 
Agronômica
Florianópolis/SC
CEP 88025-301

Tels.: (48) 3251-9741 
 (48) 3251-9700
Fax: (48) 3251-97421,5

Tels.: (48) 3251-9000
Fax: (48) 3251-9013

Rio Grande do Sul
Hospital de Clínicas (HCC)
E-mail: secretariageral@hcpa.ufrs.br

Rua Ramiro Barcelos, nº 2350 
– 2º andar – sala 2235
Rio Branco 
Porto Alegre/RS
CEP: 90035-003

Tels.: (51) 2101-8898
 (51) 2101-8317

Rio Grande do Sul
Grupo Hospitalar Conceição
  
 

Rua Domingos Rubbo, 20 – 
5º andar – Cristo Redentor 
Porto Alegre/RS
CEP: 91040-000

Tel.: (51) 3357-4110
 



Impressão e acabamento:
Gráfica CS



MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília – DF
2014

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

CAPACIDADE INSTALADA
DOS HEMOCENTROS
COORDENADORES


