
Saúde nos estabelecimentos de privação de liberdade e 
COVID-19
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Breve resumo da situação do COVID-19 no Brasil e nas unidades de 
privação de liberdade
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Mede a ocorrência de casos novos Mede o acesso a leito de UTIs em até duas horas de 
deslocamento



Breve resumo da situação do COVID-19 no Brasil e nas unidades de 
privação de liberdade
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Geolocalização dos estabelecimentos avaliados
no censo prisional de 2016 - 1398 avaliações

Destaca os estabelecimentos de privação de liberdade a mais de 
2 horas de um leito de UTI, simultaneamente com uma

localização em áreas quentes de casos de COVID-19



Breve resumo da situação do COVID-19 no Brasil e nas unidades de 
privação de liberdade



Orientação para servidores da saúde que 
atendem na unidade básica da unidade 
prisional e nos estabelecimentos de saúde 
externos

Insumos que chegam na unidade por prestadores de 
serviço e por visitantes das pessoas privadas de 
liberdade

Cuidados com os espaços, em especial, as 
celas ou os alojamentos, Rotinas envolvendo 
tempo pátio ou atividades externas à cela

Procedimentos de manejo dos corpos de pessoas privadas de liberdade mortas nos estabelecimentos: 
manutenção de indícios e vestígios no caso de morte violenta, identificação, documentação das 
circunstância e do corpo, necessidade de envio do corpo para atividade pericial, comunicação à familiares

Equipamentos e procedimentos de prevenção para 
servidores do estabelecimento, profissionais externos 
(advogados, defensores, juízes, promotores, etc) e 
pessoas privadas de liberdade

Cuidados para manutenção do sistema 
imunológico

Estratégias para cuidado com a saúde mental dos 
servidores e privados de liberdade

Procedimentos diante de casos suspeitos, 
confirmados e doentes em espaços de 

privação de liberdade

Condições de isolamento dentro do estabelecimento penal
Avaliação de distanciamento mínimo como forma de cálculo de 

vagas em estabelecimento penal

Estratégias de repasse de informações de autocuidado para servidores e 
privados de liberdade

Pontos de discussão solicitados



Documentos fonte

Infection prevention and control during health care 
when COVID-19 is suspected

Interim guidance, 19 March 2020
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Preparedness, prevention and control of 
COVID-19 in prisons and other places of 

detention

Interim guidance, 15 March 2020



Considerações iniciais

População vulnerável para introdução 
de doenças transmissíveis

Potencial efeito amplificador da 
pandemia na população

Ausência de medidas de controle de 
infecção no sistema prisional pode ser 
um risco para comunidade como um 

todo

Potencial reação diferenciada da 
população a maiores restrições



Equipamentos e procedimentos de prevenção para servidores do estabelecimento, 
profissionais externos (advogados, defensores, juízes, promotores, etc) e pessoas 

privadas de liberdade

Cobrir boca e nariz 

com lenço 

descartável ao tossir 

ou espirrar

Máscaras 

descartáveis para 

pacientes suspeitos 

ou confirmados

Higiene de mãos 

frequente com água e 

sabão

Distanciamento físico 

(1m) se possível
Precaução padrão

para todos;
Identificação 

precoce de casos 
suspeitos

Alternativa: álcool gel 70%
Disponibilização de dispensers de 
sabão, papel toalha, lixeiras com 
pedal.
Necessário considerações sobre 
segurança



1 Uso de máscaras apenas não é suficiente para prevenir a infecção – risco 

de falsa sensação de segurança

3 Trocar as máscaras sempre que ficarem úmidas e descartar

5 Uso indevido promove gastos desnecessários

4
Não tocar a parte externa da máscara, lavar as mãos se ocorrer contato com 

essa parte

2 Necessário treinamento dos profissionais e dos detentos para uso adequado 

bem como técnica de colocação e retirada da máscara

Máscaras, 
considerações

gerais

Equipamentos e procedimentos de prevenção para servidores do estabelecimento, 
profissionais externos (advogados, defensores, juízes, promotores, etc) e pessoas 

privadas de liberdade



Precaução de contato

Uso de luvas e avental.

Precauções para pessoas que entrarão em 
contato com casos suspeitos ou 
confirmados

Precaução padrão.

Precaução para gotículas

Uso de máscara cirúrgica e óculos de proteção.

Equipamentos e procedimentos de prevenção para servidores do estabelecimento, 
profissionais externos (advogados, defensores, juízes, promotores, etc) e pessoas 

privadas de liberdade



#UniversalHealth

Orientação para servidores da saúde que atendem na unidade básica das 
unidades de privação de liberdade e nos estabelecimentos de saúde externos
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Afastamento dos 

profissionais que tenham 

tido contato desprotegido 

com casos suspeitos ou 

confirmados

Afastamento e investigação 

de todos profissionais com 

sintomas respiratórios ou 

febre

Uso adequado de EPI e 

medidas de proteção 

individual

Necessidade de elevado 

grau de suspeita para 

COVID-19

Orientações



#UniversalHealth

Procedimentos diante de casos suspeitos, confirmados e doentes em espaços de 
privação de liberdade
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No momento da suspeita

Colocar máscara 
cirúrgica até que 

o indivíduo 
esteja isolado

Isolamento de 
todos casos 

suspeitos em 
quarto único e 
bem ventilado

Coorte de casos se não 
for possível isolamento 
individual (estratificar 

por risco: ex, 
confirmados separados 

de suspeitos)

Identificação 
de todos 
contatos 
próximos

Contato próximo: detentos na mesma cela, ter cuidado de paciente suspeito sem uso 
de EPI, ter viajado a menos de um metro de caso suspeito em qualquer meio de 

transporte nos 14 dias antes do início dos sintomas.



#UniversalHealth

Condições de isolamento dentro dos estabelecimentos de privação de liberdade
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Idealmente isolamento de 
membros do grupo de risco 

em quartos individuais, 
horários alternativos para 

uso de áreas comuns

Isolamento de casos em 
quartos individuais, caso 
necessário estabelecer 

coortes de casos suspeitos 
e confirmados

Estratificar coortes por 
risco



#UniversalHealth

Condições de isolamento dentro dos estabelecimentos de privação de liberdade
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Restringir acesso de 
pessoas sintomáticas 
e/ou contactantes de 

casos de COVID-19

Triagem de novos 
detentos, funcionários e 

visitantes

Afastar funcionários 
sintomáticos por 14 

dias

Ponderar com cautela 
questões relacionadas 
a restrição de visitas

Se necessário 
fornecer condições 
para comunicação 
com familiares por 

outras vias



#UniversalHealth

Avaliação de distanciamento mínimo como forma de cálculo de vagas 
em estabelecimentos de privação de liberdade
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Distanciamento

Idealmente um metro de 

distância entre as camas e os 

indivíduos



Limpeza frequente das superfícies com 
saponáceo e desinfetante (ex.: soluções de 
água sanitária, uma parte de água sanitária 

5.25%, para 49 partes de água, ou álcool 70% 
se possível)

Se não for possível o uso das substâncias citadas 
acima por questões de segurança será necessário 
contatar o produtor do desinfetante para verificar 

se tem atividade anti viral.

Cuidados com os espaços, em especial, as celas ou os 
alojamentos



Cuidados com os espaços, em especial, as celas ou os alojamentos

Desinfecção do quarto ou cela após ter

sido utilizado por um casos suspeito ou

confirmado:

Manter fechado até desinfecção.

Abrir janelas

Panos ou mops devem ser considerados

como descartáveis (uso único)

Descartar todos itens que não possam

ser desinfetados como lixo hospitalar

Limpar com solução com função

combinada detergente E virucida, ou

limpar com detergente neutro seguido

de desinfetante virucida
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Rotinas envolvendo tempo pátio ou atividades externas à 
cela ou alojamento
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1

2

3Minimizar aglomerações

4
Se possível rodízio dos 
horários de atividades 
comuns

Horários separados para 
grupos de risco

Higienização das áreas 
comuns regularmente
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Estratégias de repasse de informações de autocuidado para 
servidores e privados de liberdade

20

1

2

3
Orientações referente aos 
sintomas e cuidados 
individuais

4Orientações sobre uso de 
EPI

Sessões de treinamento 
com os servidores

Evitar estigmatização com 
pessoas com COVID-19

5 Informar previamente as condutas 
tomadas referente a isolamento e 
restrições adicionais
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Estratégias para cuidado com a saúde mental dos servidores e 
privados de liberdade
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Questões previamente 
existentes

Comunicação transparente

Garantir contato com 
familiares

Somente proceder a isolamento 
por questões estritamente 
médicas, informando 
adequadamente o detento

Necessário maior atenção às 
necessidades psicosociais
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Coping with stress during the COVID-19 outbreak
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2
Helping children cope with stress during the COVID-19 outbreak
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.
pdf?sfvrsn=f3a063ff_2
Mental health considerations for different groups (including health workers) during the COVID-19 outbreak
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_10
Addressing social stigma associated with COVID-19
https://www.epi-win.com/sites/epiwin/files/content/attachments/2020-02-24/COVID19%20Stigma%20
Guide%2024022020_1.pdf
IASC briefing note on mental health and psychosocial support (MHPSS) aspects of COVID-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-supportemergency-
settings/briefing-note-about

Documentos da OMS sobre questões relacionadas a Saúde mental e 
COVID-19
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Cuidados para manutenção do sistema imunológico

1

2

3

Dieta adequada

Atividades físicas

Tratamento de doenças 
subjacentes (HIV, 
tuberculose, HAS, DM)




