●
●
●
●

Comitês de Acompanhamento
Penas pecuniárias e outros recursos
Testagem
Insumos e recursos disponíveis
3ª Edição - Dados coletados até 15 de julho, enviados por 26 tribunais
até 20 de julho de 2020.

Monitoramento Quinzenal Covid-19

As informações detalhadas neste documento são referentes às

Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas,
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul, Rondônia, Roraima,
Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e
Tocantins
Apenas prisional
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Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas,
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Rondônia, Roraima, Santa
Catarina, São Paulo, Sergipe e
Tocantins

de ações para enfrentamento à propagação da Covid-19
(art. 14 da Recomendação 62/2020)

21 unidades da federação informaram as atividades
realizadas por seus
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O Judiciário está destinando verbas de penas pecuniárias ao combate à pandemia em diferentes frentes (art. 9 da
Resolução 313/2020), o que inclui recursos para a prevenção do surto de Covid-19 em unidades de privação de liberdade em
alguns casos (art. 13 da Recomendação 62/2020).*

Alagoas, Amazonas, Bahia,
Ceará, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Pará, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Sul, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina, São
Paulo, Sergipe

A transferência de recursos de
penas pecuniárias soma

*As informações apresentadas são relativas aos valores informados
pelos GMFs neste levantamento quinzenal, e não incluem a previsão
de repasses em normativas locais.
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,
,
,
e
informaram haver recebido recursos federais:
: R$ 237.290,00, do Funpen, destinados à compra de EPIs e material de higiene e limpeza;
: R$ 31.941,93, da 4ª Vara Federal do Amazonas, destinados para a aquisição de materiais e equipamentos
no combate à pandemia de COVID-19 no âmbito do sistema penitenciário do Estado do Amazonas;
: R$ 178.998,71, sendo R$ 158.998,71 em produtos (Receita Federal em MT), e R$ 20.000,00 (TRF1 - 7ª Vara
Criminal), destinados a confecção de máscaras para o Sistema Penitenciário e à produção de lavatórios por
reeducandos;
: R$2.313.419,55 do Funpen, destinados a Bens e Serviços no Sistema Prisional;
: R$287.687,72 do TRF-4, utilizado na compra de EPIs e no combate à Covid-19.
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● No
, R$ 12.750,00 vindos da Justiça Estadual;
● No
, R$ 370.000,00 provenientes de multas contratuais aplicadas a empresas contratadas pela
SEAP, foi destinado ao combate à pandemia;
● Em
, R$120.000,00, oriundos da retenção de 10% de recursos do trabalho de presos, foi
repassado a Agepen para compra de EPIs e materiais de limpeza e higiene;
● No
, recursos oriundos do Tesouro do Estado do Paraná, no montante total de R$ 1.005.710,97;
● No
, repasse estadual de R$ 10.050.000,00 para a aquisição de bens e serviços;
● No
, acréscimo de R$1.000.000,00 oriundos da Corregedoria do TJRS para compra de EPIs
e outros equipamentos de combate à Covid-19;
● Em
, o Tribunal de Justiça do Estado renunciou a mais de R$ 4.000.000,00 em recursos de emenda
parlamentar, destinando os valores para ações de combate à pandemia no estado;
● A Fundação Casa, em
, recebeu R$ 1.067.426,18 do Tesouro do Governo do Estado para a aquisição
de produtos de proteção;
● Em
, a Fundação Renascer recebeu repasse do Tribunal de Justiça do Estado no valor de R$ 33.300,00
para a aquisição de material de limpeza e testes rápidos, e R$21.000,00 do Ministério Público do Trabalho.
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Sistema Prisional
Testes Realizados

UF

UF

Pessoas Privadas
de Liberdade

Servidores

AC

358

709

AL

79

267

AP

-

-

AM

305

76

BA

165

2131

CE

1

5043

Testes Realizados
Pessoas Privadas
de Liberdade

Servidores

PB

137

326

PR

345

39

PE

1398

1229

PI

467

600

RJ

2808

1869

RN

412

1400

RS

1519

387

DF²

1042

769

ES

501

-

GO

969

3856

RO

-

-

MA

249

681

RR

-

-

MT

399

187

SC

906

1608

MS

175

109

SP

5970

1682

MG

-

-

SE

37

199

PA

275

929

TO

91

79

Os campos marcados com traço (-) indicam que não houve
disponibilização do dado.
1

Ceará informou 5.043 testes, sem distinção entre PPL e servidores
2
Dados correspondentes aos testes realizados somente entre 15 de
junho e 15 de julho
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Sistema Socioeducativo
Testes Realizados

UF

UF

Adolescentes
Privados de
Liberdade

Servidores

AC

10

114

AL

-

AP

Testes Realizados
Adolescentes
Privados de
Liberdade

Servidores

PB

-

-

-

PR

24

54

-

2

PE

149

375

AM

49

41

BA

354

1362

PI

4

17

CE

104

610

RJ

-

80

DF

812

1642

RN

0

20

ES

-

-

RS

286

684

GO

0

31

RO

9

19

MA

-

315

RR

1

9

MT

0

13

SC

3

239

SP

898

879

MS*

101

MG

-

-

SE

10

-

PA

29

5

TO

16

30

Os campos marcados com traço (-) indicam que não houve
disponibilização do dado.

* Mato Grosso do Sul informou 101 testes, sem distinção entre adolescentes e servidores
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Estão sendo coletados dados sobre a oferta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs’), alimentação,
fornecimento de água e material de higiene e limpeza, além de medicamentos e equipes de saúde. Os
seguintes estados já enviaram informações sobre tais aspectos:

UF

AC

AL

AM

Equipamentos de
Proteção Individual
1.600 máscaras de tecido
distribuídas para internos e
9.000 máscaras para os
servidores.

Alimentação

Mesmo ante a pandemia
corrente os serviços e
contratos continuam a
contento.

Fornecimento de Água

Mesmo ante a pandemia
corrente os serviços e
contratos continuam a
contento.

Distribuição realizada de
acordo com a demanda.
Todos os internos estão
utilizando máscaras durante
os atendimentos com os
proﬁssionais do sistema e
Fornecimento segue regular. Fornecimento segue regular.
durante os deslocamentos
(intra e extramuros). Além
disso, estão recebendo
material de higiene pessoal.
Os proﬁssionais recebem EPI
conforme demanda.
Fornecimento suﬁciente
conforme demanda.

-

Os campos marcados com traço (-) indicam que não houve disponibilização do dado.
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-

Material de Higiene e
Limpeza

Medicamentos

Equipes de Saúde

Mesmo ante a pandemia
corrente os serviços e
contratos continuam a
contento.

O estado e municípios vêm
ajudando com envio das
medicações pertinentes a
cada caso, o que tem
contribuído no
enfrentamento prévio ao
colapso na saúde prisional.

A Secretaria Estadual de
Saúde cedeu proﬁssionais
para ajudar no combate à
pandemia.

Solicitada compra
Fornecimento regularizado
emergencial para suprir a
após denúncias da falta de
necessidade. Aguardando
material.
ﬁnalização do processo para a
aquisição dos medicamentos.

-

-

-

-

UF

CE

DF

GO

MA

Equipamentos de Proteção
Individual

Alimentação

A SAP fornece quatro alimentações
Há estoque suﬁciente para
diárias. Há reclamações de internos,
atender a todos, inclusive com relatando que sentem fome, tendo em
produção de máscaras sendo vista que a última refeição é servida às
realizadas pelos internos.
17h. Não há uniformidade no
fornecimento das alimentações.

Fornecimento de
Água

Material de Higiene e
Limpeza

Distribuídas 38.747 máscaras
para reeducandos, e 169.680
máscaras para servidores.

-

Fornecidas 4 refeições diárias. Os
reeducandos que necessitam de
alimentação diferenciada são
devidamente identiﬁcados pelo setor
de saúde da unidade.
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Equipes de Saúde

A SAP aumentou o
Todas as unidades prisionais da
fornecimento de água
Há medicamento
região metropolitana possuem
Distribuição de kits de higiene em
de uma para três vezes
suﬁciente para
equipe de saúde completa, contando
todas as unidades prisionais, bem
ao dia. O fornecimento
atendimento básico
com uma unidade especíﬁca para
como higienização com produtos
não está sendo feito de
dos internos, fornecido tratamento de internos infectados
e equipamentos certiﬁcados.
forma uniforme em
após receita médica. por Covid-19. Situação é mais precária
todas as unidades.
no interior.

A administração penitenciária
forneceu, no período, para cada
Em média, cada unidade
pessoa presa, 1 tubo de de pasta
distribuiu duas máscaras
Não há registro de falta
de dente, 1 escova de dente, 2
reutilizáveis por pessoa presa.
Não há registro de falta de alimentação de fornecimento de
sabonetes, 2 rolos de papel
Há estoques de luvas, máscaras
no período correspondente
água no período
higiênico, 1 desodorante, 1 lâmina
de proteção, face shield, capote,
correspondente
de barbear, 2 pacotes de
propé, aventais, óculos de
absorventes. Também houve
proteção, álcool em gel.
distribuição de material de
limpeza coletiva.
Distribuídos 50.000 itens de
proteção individual para os
reeducandos, e 385.000 itens
para os servidores.

Medicamentos

-

-

Não há registro de
irregularidade no
abastecimento das
unidades durante o
período
correspondente.

Todas as unidades estão equipadas
com equipe de saúde
multidisciplinar.

-

-

-

-

O fornecimento de
medicamentos dá-se
unicamente por meio
de contrato com a
EMSERH. No entanto,
em virtude da alta
demanda decorrente
da pandemia, a
quantidade de
medicamentos
fornecida não tem sido
suﬁciente.

Em 16 das 45 unidades prisionais há
leitos hospitalares de baixa
complexidade de atenção básica. Na
capital, o Núcleo de Saúde dispõe de
enfermaria de isolamento para
Covid-19 e de outros leitos para
tratamento de outras enfermidades.
A equipe de saúde é multidisciplinar,
composta por médicos e outros
proﬁssionais da área da saúde.

UF

Equipamentos de Proteção
Individual

Alimentação

Fornecimento
de Água

Material de Higiene e
Limpeza

Medicamentos

Equipes de Saúde

MS

Distribuídos 13.041 itens de proteção
individual para os internos, e 3.952 para
servidores.

-

-

-

-

-

PA

Distribuídos 49.294 itens de proteção
individual para os internos, e 14.740 para
servidores.

-

-

-

-

-

PB

Devidamente
Reforço na alimentação das
distribuídos aos
Distribuição de 119 mil máscaras, tanto
pessoas privadas de liberdade,
Distribuição de kits de higiene
internos que
Necessário o incremento de
de tecido quanto descartáveis, para
Tem se mantido
com aumento em mais de 30%
pessoal para as pessoas
necessitam. Há
proﬁssionais de saúde, já solicitados
todos os servidores e internos do sistema
adequados para a
no fornecimento de alimentos,
privadas de liberdade. A
processos em
à Secretaria de Estado da Saúde. Até
prisional, no período de março a maio de
manutenção da
com o balanceamento
unidade também passou a
tramitação para
o momento, dois médicos foram
2020. Além disso, os familiares dos
higiene das
nutricional necessário para
realizar a fabricação própria de
aquisição de mais
incluídos na equipe de saúde da
internos estão autorizados a entregar
pessoas presas.
auxiliar na manutenção da sua
desinfetantes e água sanitária. medicamentos, porém
SEAP/PB.
máscaras nas unidades prisionais.
imunidade.
com diﬁculdades no
andamento.

PR

PE

PI

O material de EPI está sendo produzido
nas próprias unidades prisionais. Foram
distribuídas três máscaras por
reeducando, e seis máscaras por
servidor, além de álcool em gel.

Não possuem informações
acerca dos procedimentos
preventivos pela empresa que
fornece alimento

Distribuição de 33 mil máscaras
cirúrgicas 2.400 litros de álcool 70%; 600
litros de álcool em gel; 5 mil aventais
Registrado um aumento na
descartáveis; 2 mil aventais
quantidade de insumos para a
impermeáveis; 500 unidades de óculos
preparação das refeições dos
de proteção; 500 unidades de protetores
reeducandos em todas as
faciais; 11.500 unidades de gorro
Unidades Prisionais do Estado.
descartáveis. 63 mil itens de proteção
distribuídos aos reeducandos, e 11 mil aos
servidores.
Distribuídas 15 mil máscaras de tecido e
56.500 máscaras descartavéis.
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Fornecimento
segue regular.

Fornecimento
segue regular.

-

-

Faltam médicos, dentistas,
psicólogos e psiquiatras dentro das
unidades. Contando com o apoio da
Secretaria da Saúde (Estadual e
Municipais)

Em cada unidade prisional atua uma
equipe de atenção Básica Prisional.
Medicamentos são
Além disso, diante a pandemia e na
Estado tem intensiﬁcado e
fornecidos pela
perspectiva de garantir o cuidado à
encaminhado regularmente
Secretaria Estadual de
população privada de liberdade, a
produtos de higiene e limpeza
Saúde regularmente
SES estabeleceu ampliação do
horário de atendimento dos
proﬁssionais de saúde.

UF

Fornecimento Material de Higiene
de Água
e Limpeza

Equipamentos de Proteção Individual

Alimentação

RJ

-

Todas as empresas
contratadas foram
informadas acerca das
medidas preventivas ao
contágio e de
enfrentamento da
propagação decorrente do
novo Coronavírus.

-

RN

Distribuída uma máscara por reeducando. Para
todos os servidores foi distribuído kit contendo:
máscaras descartáveis, máscaras laváveis, face
shield, álcool líquido e em gel.

-

-

RS

SC

SP

SE

TO

Medicamentos

Equipes de Saúde

-

-

27 médicos; 19 Psiquiatras; 32 Enfermagem;
284 Tec. e auxiliares enfermagem; 18
dentistas; 7 farmaceuticos; 1 nutricionista e 3
biólogos, para aproximadamente 48 mil
internos.

-

-

-

Os medicamentos distribuídos
Todas DPRs com EPIS adquiridos via orçamento
pela Farmácia da SUSEPE estão
Nos estabelecimentos que têm Unidade
direto, pagas por meio dos recursos federais e os
Todas regiões
Produtos adquiridos suﬁcientes. Outros medicamentos Básica de Saúde (UBS) o atendimento está
outros recursos citados. Feitas tratativas junto à Todas regiões com contrato com contrato de
por meio de registro de que por ventura estejam em falta
suﬁciente. Onde não possui UBS, o
CELIC para adquirir grandes quantidades de
de alimentação.
abastecimento
ata.
são disponibilizados através da
atendimento é fornecido pela Secretaria
EPIs dentro dos próximos meses, prevendo a
de água.
Farmácia Central do Estado,
Municipal de Saúde.
demanda.
vinculada à Sec. Estad. de Saúde.
Álcool gel, álcool
Não houve
líquido e outros
Contratação de 99 novos proﬁssionais da
Os EPIS como máscaras, luvas, toucas e óculos
Não houve alteração na
Fornecimento regular pelo DEAP e
alteração na
materiais de higinene e
saúde (enfermeiros, médicos, e técnicos de
de proteção são distribuídos mensalmente
distribuição.
pela rede de saúde.
distribuição.
limpeza estão
enfermagem).
disponíveis.
O fornecimento de
Informações sobre
alimentação segue padrão
Não há
aquisições de Insumos, O fornecimento da medicação é
Composta por proﬁssionais da SAP;
Informações sobre todas as aquisições de EPIs de qualidade, quantidade e racionamento de
destinados ao combate padronizado e são ministrados aos
contratados pelos municípios mediante
destinados ao combate ao Covid-19 estão
regularidade, sendo
água nas
ao COVID-19, estão
presos mediante prescrição
pactuação; além de atendimento na rede
disponíveis no site da SAP, aba licitações.
fornecidas três refeições
unidades
disponíveis no site da
médica.
pública de saúde.
diárias: café, almoço e
prisionais.
SAP aba licitações
jantar.
O fornecimento de EPI's para os internos é feito
em cada unidade prisional de acordo com a
Fornecido pela Secretaria de
Fornecido pela Secretaria de Estado da
necessidade de cada uma. Foram distribuídos
Estado da Saúde. Suﬁcientes até o
Saúde. Suﬁcientes até o momento.
12.081 itens de proteção individual para internos,
momento.
e 38.757 para servidores
Eventualmente faltam alguns
Cada município tem sua equipe de saúde
medicamentos fornecidos pela
de referência da Unidade Prisional e
assistência farmacêutica de cada
eventualmente faltam médicos nos
município.
municípios do interior.
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Equipamentos de Proteção Individual

Alimentação

Fornecimento de Água

Material de Higiene e
Limpeza

Medicamentos

Equipes de Saúde

AC

-

Suﬁciente para atender a
demanda de internos em
quatro refeições diárias.

Suﬁciente para atender a
demanda de internos em
dois banhos diários.

Suﬁciente para atender a
rotina de higiene das
Unidades.

Suﬁciente para atender os
internos nas necessidades
até o momento.

O ISE informa que uma
unidade não dispõe de
proﬁssional de saúde.

AL

548 itens de proteção individuais distribuídos
para os adolescentes, e 2 mil para os
servidores

-

-

-

-

-

AM

Foram entregues mais de 5 mil itens de
proteção individual, incluindo máscaras,
óculos de proteção, luvas e macacão
impermeável, além de álcool 70% líquido e em
gel.

-

-

-

-

-

BA

4.745 itens de proteção individual distribuídos
para os adolescentes, e 34.217 para os
servidores.

-

-

-

-

-

CE

Há medicamento suﬁciente
Ampliado o fornecimento de
para atendimento básico dos
A alimentação fornecida é
Cada adolescente recebe
água para banho de 3 vezes
adolescentes. Os
79.047 itens de proteção individual
confeccionada respeitando
itens de higiene bucal,
ao dia para 5 vezes ao dia. Há
medicamentos são
distribuídos. Há estoque suﬁciente para
rígidas regras sanitárias e
pessoal e íntima. Os itens vão
fornecimento de água para
fornecidos pela Secretaria da
atender a todos e ainda aguarda-se a chegada
boas práticas de
desde xampu neutro,
beber de forma ininterrupta,
Saúde. Caso haja
de mais alguns equipamentos, incluídos
manipulação de alimentos
condicionador, sabonete
e cada socioeducando possui
necessidade de algum
máscaras cirúrgicas e de tecido, luvas
dentro das dependências do
hipoalergênico, passando por
recipiente próprio, de uso
medicamento que esteja em
cirúrgicas, luva estéril, avental descartável,
Centro. Cada adolescente
desodorante, lâmina de
individual e intransferível,
falta, a compra é realizada
gorro/touca, máscara N95.
recebe cinco refeições por
barbear, absorvente, escova e
para consumir água potável e
através da OSC que realiza a
dia.
pasta de dentes.
tratada.
gestão compartilhada da
unidade.

UF

Os campos marcados com traço (-) indicam que não houve disponibilização do dado
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As unidades são dotadas de
equipe multidisciplinar
composta por psicólogo,
assistente social, pedagogo e
enfermeiro, dispondo, através
do convênio com a Sesa, de
médico que atende as
unidades.

UF

Equipamentos de Proteção Individual

DF

É distribuída uma máscara por semana para cada
adolescente, em TNT lavável e não descartável. Em caso
de adolescente com sintomas gripais a máscara
entregue é a cirúrgica descartável, com troca a cada 2h.
Para os servidores, três máscaras de tecido lavável e
reutilizável. Uso de luva em todos os procedimentos de
saúde e segurança. Houve distribuição de termômetros
para aferição da temperatura corporal.

Alimentação

-

GO

-

-

MA

Cada socioeducando recebeu duas máscaras, que são
repostas de acordo com a necessidade. Para servidores,
foram distribuídas 24.084 máscaras descartáveis, 17.000
luvas de procedimento e 155 máscaras N95, além de
álcool em gel.

São ofertadas aos
socioeducandos seis
refeições diárias, com
acompanhamento de
nutricionista.

Fornecimento
de Água

Material de Higiene e
Limpeza

Medicamentos

Equipes de Saúde

Abastecimento
regular.

Em quantidade suﬁciente e
disponibilizado ao
adolescente sempre que
necessário.

Os medicamentos são
retirados nas Unidades de
saúde mediante receituário

Os atendimentos são
realizados nas Unidades
Básicas de Saúde.

-

Unidades possuem equipe
de enfermagem, psicólogos
e assistentes sociais.
Atendimento ocorre
conforme Plano de Ação
Anual Municipal da Política
Nacional de Atenção Integral
à Saúde de Adolescentes em
Conﬂito com a Lei,.

Os centros socioeducativos
são atendidos conforme a
necessidade de
medicamentos solicitados.

Os centros socioeducativos
possuem equipes de saúde
proporcionais às
necessidades de cada um.

Fornecido pela
Superintendência de
Assistência Socioeducativa.

Ofertado pelo SUS.

Há equipe auxiliar de saúde
e algumas UNEIS.
Atendimento médico é
realizado na Rede Municipal
de Saúde.
Insuﬁciente de acordo com
os parâmetros do SINASE.

-

-

-

Os centros
Material é distribuído
socioeducativos
são abastecidos semanalmente e de acordo
com a necessidade dos
pelas companhias
socioeducandos.
de águas de seus
municípios

MS

Foram distribuídos 6.085 itens de proteção individual
para servidores e adolescentes, incluindo máscaras, luvas,
e face shields.

PA

Distribuídas 1.160 máscaras, álcool líquido e em gel para
adolescentes, e 7.320 máscaras, álcool líquido, em gel e
luvas de procedimento para servidores.

-

-

-

Recebida doação de alguns
medicamentos, também
viabilizado pela rede de
atenção basica municipal.

PB

Distribuídos 2.000 itens de proteção individual para os
adolescentes, e 1.200 para servidores.

-

-

-

-
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Terceirizada

Sem interrupção.

UF

Equipamentos de Proteção Individual

Alimentação

Fornecimento de Água

Material de Higiene e
Limpeza

PR

Distribuídos 355.863 itens de proteção individual
para os adolescentes, e 830.347 para servidores.

-

-

-

-

-

Materiais adquiridos pela
Funase ou oriundos de
doações.

Insuﬁciente, devido ao
desabastecimento de
farmácias dos municípios,
que atendem à instituição.

Insuﬁciente devido ao
aumento recente do número
de casos - já está sendo
solicitada contratação de
proﬁssionais.

-

-

-

PE

Distribuídas 1.460 máscaras de tecido (duas por
adolescente), além de máscaras descartáveis para
Contratos de prestação de Provimento normal em todas
os adolescentes. Para os servidores, 3.318
serviço em vigor.
as unidades.
máscaras, 570 viseiras, 42.800 luvas, 132 capotes e
20 toucas.

PI

Distribuição para os adolescentes é feita quando
vão para atendimento psicossocial ou médico. Em
relação aos servidores, são entregues máscaras e
disponibilizado álcool gel para todos.

-

-

Medicamentos

Equipes de Saúde

70% da grade em estoque,
Falta enfermeiros nos
Secretaria estadual de saúde
Centros de Socioeducação da
apresenta abastecimento
Capital
irregular.

RJ

Distribuídos aventais, gorros, luvas, máscaras e
face shield em quantidade suﬁciente.

-

-

-

RO

Suﬁciente para os internos e insuﬁciente para os
servidores. os materiais estão sendo distribuídos
conforme aquisição, porém, alguns itens estão
em falta no mercado.

Não houve alteração do
fornecimento de
alimentação.

Não houve alteração do
fornecimento.

Não houve alteração do
fornecimento.

Não houve alteração do
fornecimento.

Os atendimento em saúde
permaneceram.

RR

A alimentação dos
Distribuídas 322 máscaras laváveis e 60 luvas
adolescentes é cedida
descartáveis para adolescentes, e 1.284 máscaras
pela Secretaria de Estado O fornecimento está normal.
laváveis e 274 luvas descartáveis para os
da Justiça e da Cidadania
servidores.
(SEJUC).

Não há materiais de limpeza
em quantidade suﬁciente.
Quanto aos materiais de
higiene pessoal, às vezes
faltam e são trazidos pelos
familiares dos internos.

Os ofertados pelo Sistema
Único de Saúde são logo
disponibilizados aos
adolescentes. Não havendo
no sistema público, são
solicitados aos familiares.

Equipe de saúde é composta
por um médico e um
enfermeiro. Está faltando um
enfermeiro na equipe, para
realizar atendimento no
horário vespertino.

RS

Distribuídos 3.200 itens de proteção individual aos
adolescentes, e 14.263 unidades aos servidores
(máscaras PFF2/N95, máscaras cirúrgicas, pares
de luvas, óculos, aventais e toucas)

-

-

-

Monitoramento Quinzenal Covid-19

-

-

UF

Equipamentos de Proteção Individual

SC

Distribuídas 500 máscaras reutilizáveis e 5 mil
máscaras descartáveis para os adolescentes.
Quanto aos servidores, 2 mil máscaras
reutilizáveis e 10 mil máscaras descartáveis,
entre outros itens.

SP

Todos os imóveis ocupados
pela Fundação estão
Disponibilidade de máscaras descartáveis e de
Todos os Centros de
abastecidos de itens
Falta de enfermeiros e
tecido, respiradores N95/PFF2, bem como
Atendimento, bem como os
Além das compras realizadas
Todos têm acesso às
relacionados a higienização
médicos. Questão tem sido
luvas de procedimentos, óculos de proteção,
imóveis administrativos
pela Fundação, também há o
refeições diárias, balanceadas
dos adolescentes, servidores
resolvida por meio de
aventais e toucas descartáveis. Recebidos
ocupados pela Fundação
fornecimento pela rede
e em quantidade suﬁciente.
e prestadores de serviços,
parcerias, como os Médicos
protetores faciais para uso dos proﬁssionais de
CASA são atendidos por água
pública.
incluindo álcool líquido e em
Sem Fronteiras.
saúde.
potável.
gel, água sanitária e
sabonete líquido.

SE

Insuﬁciente quanto a
qualidade da alimentação o
Insuﬁciente, considerando o
Faltam quatro enfermeiros,
Adolescentes receberam máscaras para uso
que vem gerando
Abastecimento se dá através
aumento das regras de
quatro técnicos de
individual e mantendo a higienização das
reclamação por parte dos
Suﬁciente para as demandas
da companhia de
higienização dos espaços dos
enfermagem, quatro
mesmas. Servidores receberam máscara para
adolescentes. Já foram
atuais
saneamento do estado.
adolescentes e funcionários
auxiliares de enfermagem e
uso individual - 02 por servidor.
elaborados documentos e
das unidades
um médico.
encaminhados aos setores
responsáveis.

TO

Distribuídos 500 itens de proteção individual
para adolescentes, e 12 mil para servidores.
Eventualmente, há falta.

Monitoramento Quinzenal Covid-19

Alimentação

Não houve alteração na
distribuição.

Disponibilizada via SECIJU.

Fornecimento de Água

Material de Higiene e
Limpeza

Não houve alteração na
distribuição.

Disponibilizada via SECIJU

Medicamentos

Fornecimento regular pelo
Álcool em gel, álcool líquido e
DEAP e pela rede de saúde
outros materiais de higiene e
do
limpeza estão disponíveis.
município.

Eventualmente há falta.

Disponibilizada via rede de
saúde conforme quadro
clínico

Equipes de Saúde
Contratação de 20 novos
proﬁssionais da saúde enfermeiros,
médicos, e técnicos de
enfermagem.

Suﬁciente, intramuro e
extramuro.

