
O Hemocentro da UNICAMP, criado em 1985, atua como Centro de Referência Público em 
nível terciário e quaternário nas áreas de Hematologia e Hemoterapia, para Campinas e 
região. Sua abrangência é de uma população de aproximadamente 7 milhões de 
habitantes, distribuídos em cerca de 120 municípios. As atividades assistenciais são 
prestadas a pacientes portadores de doenças do sangue, como leucemias, linfomas, 
anemias, distúrbios de coagulação, entre outras – atividades da Hematologia -  e a 
doadores de sangue, para uso dos hemocomponentes e hemoderivados com finalidade de 
tratamento transfusional, bem como doação de células progenitoras hematopoiéticas 
para transplante – atividades da Hemoterapia.

O Hemocentro é um órgão do Sistema Único de Saúde (SUS) que presta suporte 
hemoterápico a aproximadamente 99% dos hospitais públicos da macrorregião de 
Campinas, sendo o único responsável por abastecer 100% da demanda transfusional 
pública do Hospital das Clínicas e CAISM da UNICAMP, Hospitais Mário Gatti, Boldrini e 
Ouro Verde, além de toda a demanda SUS do Hospital Celso Pierro da PUCC e da Santa 
Casa Campinas além de suplementar os estoques dos serviços privados da região quando 
necessário.

Para garantir essa assistência hemoterápica há necessidade constante de campanhas de 
educação e incentivo à doação de sangue, particularmente em períodos quando há queda 
de doadores, como em feriados prolongados e no inverno. Assim, a campanha do “Junho 
Vermelho” vem num momento importante para esse fim.

E é nesse sentido que, avaliando que os resultados da campanha Junho Vermelho 2020, 
mesmo em plena pandemia COVID-19, que poderia trazer um impacto ainda maior nos 
estoques de sangue regionais, podemos concluir que superaram as expectativas. Temos 
também consciência que sua participação foi fundamental para atingir os expressivos 
resultados.

Por isso, é um prazer trabalhar com vocês! Porque sabemos que, da mesma forma que 
para nós, a qualidade e a excelência fazem parte dos valores da sua marca.

Enviamos um CERTIFICADO como forma de agradecer profundamente por completarmos 
mais um ano de parceria.

Muito Obrigado!

HEMOCENTRO
UNICAMP
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