
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO 
DO ESTADO DO PARANÁ

UMA ANÁLISE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS



Número de Servidores Efetivos: 3.012
Número de Servidores Temporários: 1.066 (Até Julho/2020)
Presos: 33.899 (Sendo 5.795 em Delegacias)
Número de Unidades: 68
Número de Carceragens do DPC: 114 

Médico Clínico: 11 (Sendo 9 no CMP)
Enfermeiros e Auxiliares: 111 (Sendo 29 no CMP)



MEDIDAS ADOTADAS

-Suspensão das Visitas e Sacolas – 15 dias;

- Cartazes pelas unidades;

- Bate-Grade nas semanas anteriores;

- Equipe SOE em prontidão para atuação (ex.: Irati em 19/03/2020);

- Setor Jurídico disponível 24h para atender situações específicas (interdições,
agilidade em alvarás, monitoração eletrônica);

- EM ESTUDO: Medida JUDICIAL com monitorados em caso de necessidade de
permanência em casa por necessidade de controle da epidemia.

- Fornecimento de álcool em gel até sábado para todos os estabelecimentos;

- Aquisição de máscaras para utilização quando necessário.

- Permissão de entrega de materiais de higiene e medicamentos pela família.



MEDIDAS ADOTADAS

- Separação dos presos suspeitos em uma unidade específica para evitar 
proliferação.

- LONDRINA: Cadeia Pública Masculina e CRESLON
- CURITIBA: Campo Largo e Rio Branco do Sul
- CRUZEIRO DO OESTE: Iporã e Cidade Gaúcha
- MARINGÁ: Mandaguaçu e Santa Fé
- PONTA GROSSA: Lapa e Sengés
- CASCAVEL: Cadeia Pública de Cascavel
- FOZ DO IGUAÇU: São Miguel e Santa Helena
- GUARAPUAVA Pinhão e Palmital
- FRANCISCO BELTRÃO: Capanema e Dois Vizinhos



COVID-19 NO SISTEMA

- 04 (quatro) casos suspeitos no Rio de Janeiro

- Início dos casos em presídio do Estado de São Paulo (20/03)



RISCOS DE CONTÁGIO

- Entrada Diária

-Retorno de Saídas 
Temporárias

-- Retorno de Canteiros 
de Trabalho Externo

PRESOS VISITANTES

-- Familiares

-- Advogados

-- Membros de Igreja

-- Empresas conveniadas

MATERIAIS

-- Entregues por familiares

-- Alimentação

SERVIDORES



SERVIDORES

• Decreto nº 4230 e Decreto nº 4258

• Restringir o acesso de servidores que apresentarem quaisquer dos
sintomas do COVID-19 e regressos de localidades onde o surto
tenha sido reconhecido, no prazo de 14 dias;

•

Adotar medidas de etiqueta respiratória;
• Adotar medidas de higienização das mãos;  Uso adequado e

consciente de EPI’s•

•
Os profissionais de saúde que realizarem atividades de triagem e de
acompanhamento de custodiados em isolamento deverão evitar, se
possível, a circulação e o atendimento nas alas sem casos suspeitos
ou confirmados.



VISITANTES

• Suspensão das visitas (Resolução 64/2020-SESP)

Não permitir a entrada nos estabelecimentos penais de
pessoas que apresentem febre, sintomas respiratórios e
que tenham retornado de viagem ao exterior ou locais
com transmissão local da doença nos últimos 14 dias;

Orientar quanto a adoção de medidas de higienização das
mãos, bem como disponibilizar o material necessário para
este fim;

•

•



MATERIAIS DE HIGIENE

Não há quantidade suficiente para todos os presos, então será
permitido aos familiares entregarem.

Haverá uma triagem do material com separação por alguns dias, garantindo com
isso o desaparecimento do vírus antes da abertura das embalagens.



CANTEIROS DE
TRABALHO

I.- pessoas acima de 60 (sessenta) anos;

II.- pessoas com doenças crônicas ou respiratórias, como pneumopatia, tuberculose, cardiovasculopatia,
nefropatia, hepatopatia, doença hematológica, distúrbio metabólico (incluindo diabetes mellitus),
transtorno neurológico que possa afetar a função respiratória, imunossupressão associada a
medicamentos, como neoplasia, HIV/aids e outros;

III - pessoas com obesidade (especialmente com IMC igual ou superior a 40);

IV - grávidas em qualquer idade gestacional; e
V - puérperas até duas semanas após o parto.

Diminuir a  
movimentação deste  
Grupo no interior das  

UnidadesHavendo a  
possibilidade manter  
este grupo de risco  

afastado dos demais  
ou em local
específico

Afastar os que se  encontram no grupo de risco:



SAÍDA TEMPORÁRIA

•

Os presos beneficiados com a saída deverão passar
por uma avaliação de saúde minuciosa no retorno;

No seu retorno ficarão preventivamente em local
separado dos demais por 14 dias para
monitoramento e descarte de caso suspeito -•

critério obrigatório para retorno à  
carceragem;



• Imprescindível a realização dos procedimentos de identificação

• Na ausência da equipe de saúde na unidade prisional, a equipe de segurança  deverá proceder a 
investigação dos casos suspeitos já na admissão do preso;

• Inicialmente, cada Estabelecimento prisional deverá estabelecer um local de isolamento dos
casos suspeitos ou confirmados, caso não seja possível em cela individual, recomenda-se
adotar o isolamento por corte e o uso de cortinas ou marcações no chão para a delimitação
de distância mínima de dois metros entre os custodiados.

Os espaços de isolamento deverão, sempre que possível:

I.- conter porta fechada e ventilação;

II.- disponibilizar suprimentos para a realização de etiqueta respiratória; e

III.- propiciar meios para higienização constante das mãos com água corrente e sabão.



•

Os casos suspeitos ou confirmados deverão ser monitorados pelos
profissionais de saúde com o objetivo de identificar precocemente
sinais de agravamento da doença.

Considerar caso suspeito de COVID-19 somente se o preso
preencher os critérios atuais de definição de caso;

Importante reconhecer e separar estes detentos suspeitos logo  na 
chegada ao ambiente prisional;

Os detentos considerados suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica
desde o momento em que forem identificados na Triagem até a sua
chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o mais rápido
possível.

Posteriormente será verificado um local específico para custódia dos
presos com sintomas nas Regionais, conforme mencionado
anteriormente.



Isolamento de 7 dias para todos os detentos que tenham
retornado de viagem em regiões em que já há confirmação de
transmissão local da doença mesmo que não apresentem
sintomas.

Isolamento de 14 dias para todos os detentos que tenham
retornado de viagem de regiões em que já há confirmação de
transmissão local da doença ou que apresente os sintomas da
doença.



•

Os profissionais de saúde que atuam nos estabelecimentos prisionais deverão
priorizar a identificação e o monitoramento da saúde de custodiados pertencentes
aos grupos de risco e das crianças que estejam abrigadas em estabelecimentos
prisionais.

Os profissionais de Saúde que atuam nas Unidades Penais, observadas as
orientações do Ministério da Saúde e as da Secretaria Estadual de Saúde, deverão
avaliar a adoção de medidas para informar, conscientizar e orientar sobre a
prevenção e o enfrentamento do covid19 dentro do estabelecimento prisional,
inclusive quanto:

•

I.- às ações de profilaxia específicas para os custodiados, visitantes, servidores,
profissionais de saúde e demais profissionais que atuem nos estabelecimentos
prisionais; e

II.- às mudanças na rotina do estabelecimento prisional.

III.-Disponibilizar, na entrada dos estabelecimentos prisionais e em locais
estratégicos dessas unidades, alertas visuais (cartazes, placas ou pôsteres)
com informações sobre a prevenção e o enfrentamento do covid-19.



CASOS LEVES

CASOS MANEJADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - Sem sinais de Insuf.respiratória e Sem sinais de alarme

Unidades Penais:

•

Realizar o monitoramento dos casos pela própria equipe de saúde da unidade Penal ou pela equipe de Saúde da
Atenção Básica do municipio.

•

Na ausência de equipe de Saúde - Cabe a coordenação Regional em conjunto com a equipe de saúde local
redimensionar os profissionais.

•
Manter em isolamento por 14 dias.

Cadeias Públicas:
•

Atenção Primária em Saúde Municipal – realiza o monitoramento dos casos.
•

Caso o município não realize, cabe a Coordenação Regional designar um profissional de saúde itinerante para
realizar o monitoramento dos casos Suspeitos nas Cadeias Públicas.

•

Na impossibilidade de isolamento e monitoramento por profissional de saúde cabe a coordenação regional definir
em conjunto com a equipe de saúde uma Unidade Penal local para receber estes casos.•

Manter em isolamento por 14 dias.



Casos Manejados em UPA ou hospital, conforme Plano de Contingência Local

DOENÇA RESPIRATÓRIA COM SINAIS DE ALARME:
Sat O2 entre 90 e 95%
Sinais de esforço respiratório
Dispneiaou “falta de ar”  
Taquipneia (>22ipm)  
Vômitos incoercíveis
Desidratação ou Hipotensão art.  
Confusão mentaldiscreta
Letargia ou Irritabilidade

Unidades Penais e Cadeias Públicas do Interior:
Encaminhar para UPA ou Hospital de referência, nos termos do Plano de Contingência local.

Unidades Penais e Cadeias Públicas de Curitiba e Região Metropolitana:
Considerando o tempo resposta no atendimento, sempre que possível encaminhar para UPA ou Hospital de
referência, nos termos do Plano de Contingência local, caso contrário encaminhar para o Complexo Médico
Penal.

CASOS MODERADOS



Casos manejados na Assistência Hospitalar

DOENÇA GRAVE COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA :
Sat O2 <90%ou Cianose
Pneumoniac/sinais de alarme
Comprometimento de órgãos vitais

Unidades Penais e Cadeias Públicas do Interior:

Encaminhar para Hospital de referência, nos termos do Plano de Contingência local.

Unidades Penais e Cadeias Públicas de Curitiba e Região Metropolitana:

Encaminhar para Hospital de referência, nos termos do Plano de Contingência local.

COMPLEXO MÉDICO PENAL NÃO MANEJA CASOS GRAVES

CASOS GRAVES


