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Fundação HEMOMINAS

Missão

Atuar nas áreas de 

hematologia, hemoterapia, 

células e tecidos com 

excelência e 

responsabilidade social.

Visão

Ser reconhecida como 

organização de excelência 

mundial em serviços de 

saúde.

Valores

•Comprometimento com a 

melhoria contínua

•Conduta orientada pela ética

•Responsabilidade social

•Respeito e valorização do ser 

humano



A Rede HEMOMINAS

A Fundação HEMOMINAS se organiza  através de uma rede descentralizada, hierarquizada e 

integrada,  sendo constituída por 23 unidades distribuídas no Estado de Minas Gerais.  

- Administração Central

- 7 Hemocentros

- 9 Hemonúcleos

- 6 Unidades de Coletas e Transfusão

- Centro de Tecidos Biológicos (Cetebio)

- Posto Avançado de Coleta Externa 

(PACE)



Atendimento Ambulatorial

A partir de 1991 a Hemominas passou a ser referência

para o diagnóstico e tratamento aos pacientes com

Doença Falciforme. Atuando em parceria com a

Secretaria Estadual de Saúde e o Núcleo de Ações e

Pesquisa em Apoio Diagnóstico (Nupad).

Atualmente estão cadastrados cerca de 7.500 pessoas

com Doença Falciforme em todo o estado de Minas

Gerais.



Área de Abrangência

O Hemocentro de Belo 

Horizonte, atende mais 34 

municípios que compõe a 

grande BH e dá suporte a 

Rede  Hemominas nas 

especialidades não 

disponíveis nas demais 

unidades



Atendimento Multidisciplinar



Atuação do Serviço Social  junto

à Pessoa / Família com Doença Falciforme  

na Rede HEMOMINAS



A Problemática Social

A D.F. traz no seu conjunto diversas complicações de ordem fisiológica,

financeira e social, o que nos leva a permear as discussões de

tratamento de saúde com temas ligados a problemática social, o que

representa um grande desafio.

Lidar com o tema nos força a ampliar o olhar sobre o que representam

essas ações.

Apesar da abrangência do conceito de Saúde, não é incomum no nosso

dia-a-dia ajustarmos a nossa conduta pensando apenas no tratamento

de saúde. Conjugar tratamento com fatores sociais nos direciona para a

construção de parcerias que envolvam estes e outros setores, cuja

abrangência consiga responder a problemática social da doença.



A Problemática Social

O fato de uma pessoa, por conta dos agravos da doença, ter seus

estudos atrasados ou interrompidos. Ter que enfrentar a rejeição do

mercado de trabalho, mesmo quando estão aptos a uma

determinada atividade, os colocam em situação de dependência

financeira e até mesmo emocional, trazendo à tona discussões

ligadas à sobrevivência, e a necessidade de recorrer à auxílios

assistenciais. Isto tem relação direta com as condições sociais e

consequentemente com a diminuição da qualidade de vida.



A AF é uma doença crônica e embora tratável pode gerar um alto

grau de sofrimento, trazendo consequências de doenças

associadas e suas comorbidades. Este é um dos fatores que pode

repercutir de forma negativa na continuidade do tratamento, e

como consequência, amplia ainda mais a situação de sofrimento,

de perdas laborativas e mais frustrações.

Entender essa problemática contribui para orientar a intervenção

da equipe, no sentido de responder a demanda e obter maior

resolutividade.

A Problemática Social



Objetivos do Serviço Social na Rede HEMOMINAS

• Promover a melhoria da qualidade de vida do paciente;

• Promover inclusão e promoção social;

• Promover autonomia reforçando a consciência quanto as 

possibilidades e limites da pessoa com Doença Falciforme;

• Ampliar o acesso à informação, principalmente no que se refere aos 

direitos sociais e a rede SUS;



• Fortalecer o processo de adesão ao tratamento;

• Trabalhar sob a perspectiva de fortalecimento de vínculo, 

estabelecendo uma relação de compromisso e confiança junto aos 

pacientes;

• Promover  o trabalho em rede intersetorial, interagindo com outras 

organizações de saúde e/ou sociais para viabilizar o atendimento 

integral desses pacientes.

Objetivos do Serviço Social na Rede HEMOMINAS



Atividades desenvolvidas pelo

Serviço Social na Rede HEMOMINAS

• Realização do primeiro atendimento a todos os pais e/ou responsáveis dos
pacientes com diagnóstico da DF, para acolhimento e orientações diversas;

• Acompanhamento social e atendimento humanizado ao paciente e familiar
e/ou cuidador;

• Sensibilização sobre a importância do tratamento ao paciente e familiar e/ou
cuidador;

• Orientação sobre os direitos e deveres dos mesmos;

• Orientação e encaminhamento a cerca do beneficio de Tratamento Fora de
Domicilio;

• Orientação sobre direitos sociais, benefícios previdenciários, benefícios
assistenciais e se necessário encaminhamento aos órgãos competentes;



Atividades desenvolvidas pelo

Serviço Social na Rede HEMOMINAS

• Contato com serviços da Assistência Social e outros serviços do poder público
visando a solução (temporária ou não) para as situações de vulnerabilidades
sociais detectadas;

• Visitas Técnicas subdivididas em três modalidades:

- Visitas Domiciliares

- Visitas Institucionais (Ex: Centro de Saúde e CRASS)

- Visitas aos Presídios destinadas ao pacientes em regime de reclusão;

• Em casos de crianças e adolescentes, notificar os órgãos competentes se
necessário (ex: maus tratos, negligência).



Rede de Apoio e Parcerias



NOSSA EQUIPE

Hemocentro de 

Montes Claros
Hemocentros de 

Belo Horizonte, Divinópolis, Juiz de Fora, Governador Valadares, 

Uberaba e Patos de Minas



Obrigada!

Wanda Nunes

servsocial@hemominas.mg.gov.br


