
 

 

 

Informação aos pais e alunos da Escola Secundária Damião de Goes: 

No passado mês de agosto a direção do AEDG foi informada, por uma Sra. enfermeira do 
Centro de Saúde de Alenquer, que um aluno da Escola Secundária estava doente com 

tuberculose. Prontamente solicitámos esclarecimento relativamente aos procedimentos a 

desencadear. Asseguraram-nos que o contágio teria uma probabilidade muito diminuta e 

que era importante não criar alarme. A grande maioria dos alunos e professores da turma 
fizeram o teste antes de se iniciarem as aulas. Os restantes fizeram-no em seguida 

também. 

Informaram-nos que deveríamos arejar frequentemente as salas de aula pois o bacilo 
apenas sobrevive alguns minutos no ar em áreas fechadas, procedimento que está a ser 

implementado desde o aparecimento do primeiro caso. 

Foi-nos assegurado que outros alunos, que eventualmente contactaram com o aluno, não 

correriam risco de contágio, pois para tal acontecer seria necessária a convivência em 

espaços fechados durante um período de tempo considerável. 

Entretanto, em dezembro, a diretora de turma de um outro aluno de outra turma teve 

conhecimento, através da encarregada de educação, que o seu filho estava doente com 

tuberculose. Acionámos novamente todos os procedimentos. Desta vez, uma equipa de 

saúde deslocou-se à Escola Secundária nos dias 09/01/2015 e 10/03/2015, para efetuar 
rastreio a todos os docentes e alunos da 2ª turma. 

Realizaram também, a nosso pedido, uma sessão de esclarecimento para alunos, pais e 

docentes das duas turmas. 

 
Tomámos conhecimento mesmo no final do 2ºperíodo que apareceu um terceiro caso, 

numa outra turma, de outro ano. Perante esta realidade, informámos imediatamente a 

Unidade de Saúde Pública e solicitámos com urgência a realização de um rastreio a toda a 

população escolar da Escola Secundária. A Sra. Delegada de Saúde assegurou-nos estar a 
tratar do assunto com toda a preocupação, tentando assegurar a realização do rastreio a 

toda a população escolar da Escola Secundária, logo no início do terceiro período. 

Durante a interrupção da Páscoa, os professores da 3ª turma fizeram o teste de 

tuberculina. Os alunos da 3ª turma fizeram o teste  no dia 14 de abril. Alguns dias depois a 
Unidade de Saúde Pública informou-nos que irá realizar RX a todos os professores e 

funcionários da escola secundária e refeitório, mas ainda não foi marcada data. Demos 

conhecimento da situação ao Sr. Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

Entretanto, informaram-nos que irá ser feito um rastreio, teste de Mantoux, a todos os 
alunos da Escola Secundária, vindo uma equipa de saúde à escola nos dias 24 e 27 de abril 

e 5 de maio. Após este rastreio, aguardamos as instruções dos serviços de saúde quanto 

aos procedimentos corretos a implementar. 

 
 

Alenquer, 22 de abril de 2015 
A diretora do Agrupamento 
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