
Dois casos de tuberculose
emalunos de escola agrícola
MRANDELA

Autoridades de Saúde
garantem que
a situação sanitária
está controlada

Fernando Pires

FORAMDETETADOS dois ca

sos de tuberculose pulmonar
em alunos provenientes da
Guiné Bissau que frequen
tam a Escola Profissional de

Agricultura EPA de Carva
lhais Mirandela A primei
ra situação já foi identificada
em agosto a segunda em
novembro

No rastreio feito pelas au
toridades de Saúde a mais de

cem alunos e professores
foi identificado o bacilo em

13 pessoas 8 alunos e 5 do
centes que desde dezem
bro estão a fazer quimiopro
filaxia

Odelegado de saúde do dis
trito de Bragança garante
que já foram adotadas medi
das para impedir a propaga
ção da doença As pessoas
não estão doentes fazem a
vida normal e o tratamento

de mês e meio a 3 meses
visa apenas garantir que não
adoeçam explica Vítor
Lourenço A Direção da EPA
de Carvalhais e toda a comu
nidade escolar nada dizem

Aquele responsável subli
nha que as populações mi
grantes são muito vulnerá

veis ao agente da infeção
Há um risco muito mais

elevado dessas populações
porque são países mais po
bres com défices sociais e
problemas ao nível dos ser
viços de saúde Provavel
mente não estão imuniza
dos diz Os dados relativos
à Guiné Bissau país origi
nário dos alunos tuberculo

sos mostram que há um
risco de tuberculose 15 ve

zes superior ao da nossa po
pulação revela Vítor Lou
renço
O delegado de saúde consi

dera que não há motivo
para alarme até porque está
em curso um segundo ras
treio Já foram rastreados
mais de cem alunos e profes
sores e até agora não foi
identificado nenhum caso
assegura
A EPA é a única escola pú

blica profissional de agricul
tura doAlto Trás Os Montes

e tem atualmente mais
duas centenas de alunos pro
venientes de todas as regiões
do país e das ilhas para além
de algumas dezenas de estu
dantes dos Países Africanos

de Língua Oficial Portuguesa
PALOP

O QUE É A DOENÇA
Infectocontagiosa

Atuberculose é uma doença
infectocontagiosa produzi
da por umabactéria desco
berta porRobert Koch em
1882 É potencialmente gra
ve e pode levar à morte e à
contaminação a partir de
umúnico paciente Por isso
é de notificação obrigatória
às autoridades sanitárias

Contaminação
A contaminação dá se por
via aérea Os doentes po
dem transmitir através da

tosse fala e espirros Gotí
culas microscópicas ficam
em suspenso no ar até ser
inaladas e instaladas nos al

véolos pulmonares

Sintomas

Clinicamente o doente
apresenta falta de apetite
emagrecimento cansaço
dor no peito febre baixa ao
fim do dia com suores e
principalmente tosse com
catarro por mais de três se
manas por vezes com san
gue

Jornal Notícias

24

S/Cor

298

110603

Nacional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:15022013

Saúde


