Anexo 1
(do ponto 1 no. 2.3., alínea 1)

Folheto informativo para requerentes de asilio
sobre o exame médico pelas Direções Gerais de Saude
Entrou como requerente de asilio no Estado Libre de Saxónia e está examinado médico pela
Direção Geral de Saude responsável. O examen tem a finalidade de reconhecer y tratar doenças
contagiosas, assim como tomar medidas contra uma disseminação o mais depressa possível.
Com isto o exame sirve para o seu interesse proprio em primer lugar, mas também para o
interesse das pessoas que moram juntos.
O exame compreende um exame físico geral (tanto quanto seja necessário para identificar uma
doença contagiosa), uma radiografia do tórax (a partir de 15 anos) ou um teste de pele de
tuberculose com crianças até os 15 anos e com grávidas respectivamente, mais a partir de 13
anos uma análise ao sangue de hepatite A e B (icterícia infecciosa) assim como de imunidade
contra sarampo, papeira, rubéola e varicelas. Em caso de suspeita duma doença realiza-se uma
análise de fezes de bacilos de infeções intestinais.
Tanto quanto o médico identifique pontos de referência de outras doenças, também possam ser
ordenados mais exames.
Depois terminar os exames recebe um atestado médico.
Se é necessário para impedir a disseminação duma doença contagiosa ou se há pontos de
referência para uma doença com necessidade de tratamento, a Direção Geral de Saude vai
passar os resultados dos exames a outros serviços responsáveis.
Nos demais casos os resultados dos exames só passa-se a outros serviços, se está de acordo
com isto.
Mais informações sobre o acompanhamento médico de requerentes de asilio obtem na Autoridade
de Estrangeiros Central (Zentrale Ausländerbehörde) e na Direção Geral de Saude
(Gesundheitsamt) responsável para o senhor / a senhora no futuro.
Pedimos preencher o questionário de anamnese (perguntas à evolução da doença) e entregá-lo
ao médico da Direção Geral de Saude, que vai fazer o exame.
Faça favor de preencher um questionário para cada um dos seus filhos.
Em caso de necessidade a Direção Geral de Saude responsável localmente pode oferecer-lhe
consulta assim como análises laboratoriais adequados para SIDA/HIV, hepatite C e outras
infecções transmissíveis sexualmente fora do exame inicial. Isto é útil se corre o risco de ter-se
contagiado no passado ou se apareceram os sintomas descritos no passado. Estes exames são
totalmente voluntários e realizam-se só com o seu acordo. É óbvio que tratamos os seus
resultados dos exames com toda confidencialidade.

Instruções para as doenças
Infecção de SIDA/HIV
SIDA é o nome duma doença de imunodeficiência como consequência dum contágio com o virus
de imunodeficiência humano (HIV). O virus de imunodeficiência humano ataca e destrui
especialmente as células de defesa no corpo.
Pocas semanas depois de contagiar-se com HIV podem aparecer primeiro queixas semelhantes
à gripe, como febre e dores dos membros. A evolução da infecção HIV distingue-se
individualmente. Pelo dano aumentando do sistema de defesa podem acontecer infecções
graves com bacilos, que não fazem mal a um sistema de defesa saudável, assim como podem
acontecer doenças de cancro extraordenários e doenças graves do sistema nervoso central.

Hepatite C
Um contágio com o virus de hepatite C (HCV) passa despercebido muitas vezes. Apesar disso a
pessoa levando o virus é contagiosa. Se há sintomas de doença, aparecem queixas como falta
de apetite, fadiga, dores musculares e das articulaçõs, dores do abdómen superior, náuseas,
vomitos e febre leve. Além disso a pele e a conjuntiva dos olhos podem tomar cor amarelo
adicionalmente. Apenas poucas vezes a doença HVC cura-se sozinho. Em três quartos dos
casos a evolução vai ser crónica. Depois de alguns anos podem resultar danos do figado graves.

Sífilis
A sífilis é uma doença contagiosa, divulgada a nível mundial. A sífilis é causada por bactérias de
dimensão microscópica em forma de espiral. A doença sífilis decorre varios estados. Os sintomas
da doença são muito variados e ambiguos.
Aproximadamente três semanas depois do contágio podem formar-se vesículas e mais tarde
úlceras no local de entrada dos bacilos (como orgãos sexuais), que estão sem dor e curam-se
espontaneamente. Mas com isso a infecção não está vencida necessariamente, mas sim pode
passar para um processo crónico. Então podem aparecer erupções cutâneas e linfandenose em
todo o corpo. Varios anos depois do contágio podem resultar danos duráveis em diferentes
orgãos como coração, artéria Aorta, figado, ossos ou sistema nervoso respectivamente.
Se uma pessoa apanha sífilis na gravidez, as bacterias podem causar danos graves no feto.

