Hemóvel atende militares do 6º Batalhão de Polícia do Exército
Qua, 18 de Agosto de 2021 10:22

A unidade móvel de coleta da Fundação Hemoba (Hemóvel) atende os voluntários à doação de
sangue do 6º Batalhão de Polícia do Exército (6º BPE).

A ação, exclusiva para os militares, começa nesta terça-feira (17), e vai até quinta-feira (19),
das 8h às 17h, na Base Militar, localizada na
Avenida Luís Viana Filho, 305,
Imbuí.

Em Salvador, os voluntários da sociedade civil poderão realizar a coleta de sangue e o
cadastro no banco nacional de doadores de medula óssea na

sede
da

Hemoba, na Avenida Vasco da Gama, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30, e aos
sábados das 7h às 12h30; nas unidades
dos shoppings Salvador e Salvador Norte, de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h; no
Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30; e no
Hospital Irmã Dulce, de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Para ambos os serviços, não é necessário agendamento prévio, bastando levar RG ou outro
documento oficial com foto e aguardar o atendimento, que acontece por ordem de chegada.

Quem deseja realizar a doação com hora marcada, na capital ou em uma das 21 unidades
espalhadas pelo interior do estado, deve agendar o atendimento através do site da instituição
(www.hemoba.ba.gov.br), do e-mail horamarcada@hemoba.ba.gov.br ou por telefone, através
dos números (71) 3116-5642 e 3116-5643.

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50
quilos e ter idade entre 16 e 69 anos – menores de 18 anos devem estar acompanhados por
um responsável legal. É necessário estar descansado (ter dormido pelo menos 6h nas últimas
24h) e bem alimentado, (não é recomendado doar sangue em jejum), e preferencialmente, não
ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas 4
h que an
teced
em a doação de sangue.
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