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Nossos principais parceiros e apoiadores?

 Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Universidades

Públicas e Instituições nacionais e internacionais que

acompanham e contribuem com a execução penal no Brasil.

 Secretarias Estaduais responsáveis pela Administração

Penitenciária e Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

Nossa atribuição?
Desenvolver e fomentar

políticas públicas voltadas

à assistência à saúde,

alcançando as pessoas

privadas de liberdade e os

servidores penitenciários.

Quem somos?
Ministério da Justiça e

Segurança Pública,

Departamento Penitenciário

Nacional, Diretoria de

Políticas Penitenciárias,

Coordenação-Geral de

Cidadania e Alternativas

Penais,

COORDENAÇÃO DE SAÚDE.
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Estamos aqui



Coordenação de Saúde do DEPEN

Nossas principais

atividades:

Apoiar a implementação da

Política Nacional de Atenção

Integral à Saúde das Pessoas

Privadas de Liberdade no

Sistema Prisional (PNAISP);

Aparelhar espaços de saúde

nas unidades prisionais. Entre

2006 a 2019 foram investidos

R$ 56 milhões, totalizando

1.038 espaços aparelhados;

Analisar a utilização de

recursos do FUNPEN

repassados via Fundo a Fundo.

Entre 2016 e 2018 utilizados

R$ 4,8 milhões em ações de

saúde.

Alguns projetos em 
andamento e em 
implementação:

Execução do Projeto
Prisões Livres de
Tuberculose, em parceria

com a Fiocruz. Destinação

de R$ 27,5 milhões em

2017;

Implementação de Centros
de Diagnóstico de
Tuberculose intramuros.

Investimento de R$ 7

milhões;

Implementação de projeto

de Saúde e Qualidade de
Vida do servidor
penitenciário e execução
de ações de saúde em

unidades prisionais.

Investimento de R$ 35

milhões.



Contextualização da COVID-19 no sistema prisional

 Primeiro caso confirmado da COVID-19 no

Brasil em 25 de fevereiro de 2020: alerta para

o sistema prisional;

 DEPEN institui internamente Grupo de

Trabalho através da Portaria nº 135 de 28 de

fevereiro de 2020:

“Institui grupo de trabalho objetivando promover

estudos acerca do impacto do Coronavírus (COVID-

19) no Sistema Prisional Brasileiro, bem como

propor as ações preventivas e protocolos de

atuação cabíveis”.

 Organização Mundial da Saúde decreta em 11

de março de 2020 que a doença causada pelo

novo Coronavírus é caracterizada como uma

pandemia;



Contextualização da COVID-19 no sistema prisional

 Painel de dados como um importante

instrumento de transparência;

 Número de casos suspeitos, confirmados,

recuperados e de óbitos da COVID-19 no

sistema prisional;

 Primeiro caso confirmado no sistema prisional

no dia 8 de abril de 2020, ou seja praticamente

dois meses após o primeiro caso confirmado no

Brasil;

 Medidas de prevenção adotadas pelos Estados

e pelo DF, como restrição de entrada nas UPs,

triagem em porta de entrada, entre outras. Acesse o painel aqui.

DEPEN inicia em 27 de março de 2020 monitoramento dos casos da 

COVID-19 e das medidas adotadas pelas UFs no sistema prisional

DEPEN inicia em 27 de março de 2020 monitoramento dos casos da 

COVID-19 e das medidas adotadas pelas UFs no sistema prisional



Ações de enfrentamento da COVID-19 

Apoio às Unidades Federativas e ao Sistema Penitenciário Federal com 

recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN):

 Doação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e itens de higiene para as unidades

prisionais – Até meados de junho foram investidos aproximadamente R$ 11 milhões;

 Doação de 87.000 kits de testes rápidos IgG/IgM para detecção da COVID-19 – R$ 11,2 milhões;

 Solicitação para as Unidades da Federação atualizarem mensalmente a demanda de insumos de

saúde e de EPIs visando a efetivação de novas doações. Investimento de novos recursos

financeiros.



Ações de enfrentamento da COVID-19 

Portaria MJSP nº 135, de 18

de março de 2020, que

“Estabelece padrões mínimos

de conduta a serem adotados

em âmbito prisional visando a

prevenção da disseminação da

COVID-19”.

Portaria Interministerial nº 7,

de 18 de março de 2020, que

“Dispões sobre as medidas de

enfrentamento da emergência

de saúde pública previstas na

Lei nº 13.979, de 6 de

fevereiro de 2020, no âmbito

do sistema prisional”.

Manual de Recomendações para

Prevenção e Cuidado da COVID-19

no Sistema Prisional Brasileiro –

abril de 2020.

Recomendações para o Manejo da

Tuberculose e HIV/Aids no Sistema

Prisional durante a Pandemia da

COVID-19 – maio de 2020.

* Todos os documentos estão disponíveis nos

sites: www.depen.gov.br/DEPEN/covid-19-

acoes-contra-a-pandemia e

https://www.prisoeslivresdetb.com.br/covid-19

Produção de notas técnicas e manuais orientadores, 

juntamente com o Ministério da Saúde e outros parceiros institucionais:
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Ações de enfrentamento da COVID-19 

 Fomento de atividades de educação em saúde

com foco na comunidade carcerária;

 Readequação das atividades do Projeto Prisões

Livres de Tuberculose, ampliando o conceito de

atuação – cards informativos, áudios, doação

de medicamentos de atenção básica, etc.;

 Reuniões semanais com Gestores de Saúde das

Secretarias Estaduais de Administração

Penitenciária para informes e mapeamento de

experiências e dificuldades;

 Apoio técnico de médico infectologista e

epidemiologista para demandas e eventuais

dúvidas em todas as ações realizadas.

Outras ações de apoio técnico:Outras ações de apoio técnico:



Ações de enfrentamento da COVID-19 

O Projeto Prisões Livres de Tuberculose:

 A parceria com a Fiocruz permite a realização de ações de educação em saúde e de promoção à

saúde nas unidades prisionais, alcançando as pessoas privadas de liberdade, servidores

penitenciários e familiares;

 O projeto se divide em três eixos básicos de atuação:

I - Campanha Nacional de educação em saúde

II - Organização e gestão dos fluxos de assistência à saúde

III - Ações de oferta de saúde

 Está em fase de elaboração curso EAD

para os servidores de saúde e de segurança

sobre saúde prisional em parceria com a

Escola Fiocruz de Governo.



Transversalidade das ações

 Produção de EPIs nas oficinas produtivas (PROCAP)

das unidades prisionais. Levantamento da

Coordenação de Trabalho e Renda indica a

produção de mais 1,5 milhão de máscaras por

semana. Produção também de álcool em gel e

líquido, lençóis, gorros;

 Fomento à manutenção do vínculo familiar. A

Coordenação de Assistência Social e Religiosa,

produzindo orientações e compartilhando boas

práticas das UFs;

 Incentivo à realização das atividades educacionais,

como os projetos de remição da pena pela leitura.

A Coordenação de Educação, Cultura e Esporte

está em fase de aquisição de obras literários para

doação às UFs;

 Em importante Parecer do CNE (nº 5/2020)

reorganização do calendário escolar e da

possibilidade de atividades não presenciais,

posicionamento que pode contribuir com as ações

educacionais no sistema prisional.

A pandemia da COVID-19 reforçou a necessidade da realização de ações 

transversais e multidisciplinares:
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Transversalidade das ações

Outras ações realizadas transversalmente:

 Através da Divisão de Atenção às Mulheres e Grupos Específicos o DEPEN permanece atento às

necessidades e demandas específicas que podem surgir durante a pandemia, como por exemplo no

caso das mulheres gestantes, pessoas indígenas, etc.;

 Apoio à Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais durante a realização do evento online com as

Ouvidorias Estaduais Penitenciárias para apresentação de contextualização sobre a COVID-19 no

sistema prisional;

 Apoio na realização das lives organizadas pela Diretoria de Políticas Penitenciárias, através da

participação do médico infectologista tirando dúvidas sobre a COVID-19.



www.depen.gov.br


