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A dificuldade de acesso da população presa a políticas 
de saúde destoa não apenas da universalidade do 
Sistema Único de Saúde brasileiro, mas também da 
proposta ampla que vai além do tratamento de doenças 
e infecções para incluir bem-estar físico, mental e social. 
Esta ação busca assegurar esse direito constitucional a 
todas as pessoas em unidades prisionais, por meio do 
fortalecimento da Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional (PNAISP). Propõe-se, ainda, a reestruturar a 
aplicação das medidas de segurança a partir de um 
paradigma de proteção dos direitos fundamentais e de 
atenção integral articulada com o SUS, em harmonia 
com a Lei no 10.216/01.

Universalização do acesso à saúde em estabelecimentos 
de privação de liberdade através de estratégia judiciária 
de atuação para o fortalecimento da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).

 Mobilização e realização de parcerias estratégicas para 
elaboração de plano de ação para fortalecimento da 
política de saúde destinada às pessoas privadas de 
liberdade (PNAISP)
 Integração de ações em saúde em todas as esferas da 

política penal desenvolvidas no âmbito do Fazendo 
Justiça
 Criação de indicadores de agravos em saúde no Sistema 

Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), com especial 
recorte às pessoas de vulnerabilidade acrescida para 
Covid-19 conforme Recomendação CNJ nº 62/2020
 Fortalecimento de ações voltadas ao enfrentamento da 

Covid-19 em espaços de privação de liberdade
 Fomento de programa nacional de atenção integral 

destinado ao paciente judiciário, tendo como pilar a 
proteção dos direitos fundamentais da pessoa com 
transtorno mental e sua desinstitucionalização
 Criação de índice de gestão da política de saúde em 

prisões e em Hospitais de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico (HCTPs) alinhado com estratégias de 
qualificação das inspeções judiciárias fomentadas pelo 
programa
 Disseminação e comunicação do plano de ação para o 

Poder Judiciário e o Executivo

 Conselho Nacional de Justiça
ETAPAS

NACIONAL
CNJ:

 Mobilização e aporte de parceiros estratégicos na esfera 
nacional

 Elaboração e coordenação de plano de ação em saúde para 
fortalecimento da PNAISP, considerando os marcadores de 
raça e gênero

 Criação de indicadores de saúde no SEEU

 Articulação de ações em saúde com equipes de audiências de 
custódia, dos Escritórios Sociais e demais serviços fomentados 
no âmbito do Fazendo Justiça

 Elaboração de programa nacional de atenção integral 
ao paciente judiciário, com publicação de manual para 
magistrados e para equipes multidisciplinares do Poder 
Judiciário, além de realização de processos formativos

 Criação de índice de gestão da política de saúde em prisões e 
HCTPs

 Articulação das ações com estratégias de qualificação das 
inspeções judiciárias fomentadas pelo programa

 Disseminação e realização de processos formativos

ESTADUAL
 Fomento à adoção de arranjos institucionais para 

implementação das ações e estratégias do plano, assegurando 
a universalização do acesso à saúde em espaços de privação de 
liberdade e o fortalecimento da PNAISP

 Implementação das ações fomentadas pelo CNJ e Tribunais de 
Justiça

 Articulação, em âmbito local, para atuação interdisciplinar 
entre saúde, justiça criminal e assistência, por meio de equipes 
conectoras (EAP) e equipes de saúde de unidades prisionais

 Implantação da ação de desinstitucionalização dos pacientes 
judiciários 

 Participação nos processos formativos

MUNICIPAL
 Articulação, em âmbito local, com a rede de saúde (RAS, 

RAPs) e assistência social (SUAS) para apoio a ações 
destinadas aos pacientes judiciários e às pessoas presas

 Articulação para implementação de equipes conectoras, em 
consonância com a Portaria GM nº  94 e 95 do Ministério da 
Saúde

 Articulação para implementação e fortalecimento das 
equipes da PNAISP e respectivos grupos condutores

CIDADANIA
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Produtos e Entregas

Fomento à adoção de arranjos ins�tucionais para 
implementação das ações e estratégias do plano, assegurando a 

universalização do acesso à saúde em espaços de privação de 
liberdade e o fortalecimento da PNAISP

Implementação das ações fomentadas pelo CNJ e ar�culação 
local para atuação interdisciplinar entre saúde, jus�ça criminal e
assistência, por meio de equipes conectoras (EAP) e equipes de

saúde de unidades prisionais

Elaboração e coordenação de plano de ação em saúde para
fortalecimento da PNAISP, com apoio de parceiros estratégicos +
criação de indicadores de saúde no SEEU com recorte às pessoas 

de vulnerabilidade acrescida para Covid-19

Ar�culação de ações em saúde com equipes de audiências de
custódia, dos Escritórios Sociais e demais serviços fomentados 

no âmbito do programa Fazendo Jus�ça

Criação de índice de gestão da polí�ca de saúde em prisões e HCTPs
alinhado com as estratégias de qualificação das inspeções judiciárias

fomentadas pelo programa + fortalecimento de ações voltadas ao
enfrentamento da Covid-19 em espaços de privação de liberdade

Equipes da PNAISP e respec�vos grupos condutores 
implementados e fortalecidos

Efe�vação do direito fundamental de acesso universal à 
saúde nos espaços de privação de liberdade

Qualificação das inspeções judiciárias + enfrentamento 
da Covid-19 nos espaços de privação de liberdade

Elaboração de programa nacional de atenção integral des�nado
ao paciente judiciário, com publicação de manual para

magistrados e equipes mul�disciplinares do Poder Judiciário + 
realização de processos forma�vos

Par�cipação nos processos forma�vos e implantação da ação 
de desins�tucionalização dos pacientes judiciários

Conselho Nacional de Justiça Esfera estadual/local


