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PORTUGUÉS

As análises de sangue são um procedimento habitual em 
medicina. Graças a estas análises, o teu médico poderá 
ficar a saber o estado geral da tua saúde ou se tens alguma 
doença e, caso seja necessário, receitar-te a medicação ou 
dar-te as recomendações necessárias para que te manten-
has forte e são.
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Um profissional sanitário extrair-te-á sangue de um braço 
utilizando, para isso, uma agulha limpa e sem usar. O procedimento 
não provoca praticamente dor alguma. Para uma grande parte das 
análises de sangue, o teu médico pedir-te-á que vás em jejum, uma 
vez que se comeres antes da extração, o resultado poder-se-á ver 
alterado.

É provável que estejas acostumado a provas para as quais só se 
utilizem umas gotas de sangue. Contudo, cada exame requere 
uma quantidade específica de sangue. O profissional sanitário 
extrair-te-á apensas a quantidade necessária para realizar o exame 
solicitado pelo teu médico. Ninguém te tirará mais ou menos sangue 
só pelo facto de seres de outro país.

Embora te possa parecer que te tirem muito sangue, não te 
deves preocupar, pois o teu corpo tem muito mais quantida-
de. Além disso, comer depois de realizar a análise de sangue ajudará 
o teu corpo a substituir rapidamente o sangue que foi extraído. 
Depois das análises poderás trabalhar e realizar todas as atividades 
diárias com toda a normalidade.

O sangue que te extraem em vários tubos separados tem como 
finalidade única ser analisado num laboratório de modo a 
comprovar que está tudo bem no teu corpo. Depois disso, 
deitar-se-á fora e não será nunca usado para vender nem para 
utilizar no corpo de outras pessoas.

É possível que em diversas ocasiões te peçam para repetir 
uma análise. Isso deve-se a ser necessário verificar algum resultado 
da análise anterior. Este sangue colhido também se deitará fora uma 
vez analisado.

SE TIVERES O VIH
Através de uma análise específica de sangue também se pode 
saber se uma pessoa tem o VIH. É importante que saibas que se o 
resultado da prova do VIH for positiva, isto não será motivo para que 
te expulsem do país.

O VIH tem tratamento e, graças a este, poderás cuidar da tua 
saúde e evitar que o vírus passe a outras pessoas ou transmiti-lo ao 
teu companheiro/a durante as relações sexuais.

As pessoas com o VIH têm que fazer análises de sangue com 
mais frequência para comprovar que o seu estado geral de 
saúde é bom e que o tratamento está a funcionar.

 




