
Esta checklist destina-se ao uso por formuladores de políticas e administradores de centros de detenção para avaliar o 
respectivo nível de preparação para prevenção e controle da COVID-19 em prisões e outros locais de detenção. A lista 
foi desenvolvida como um material suplementar para dar suporte aos países na implementação da orientação provisó-
ria publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em Preparação, prevenção e controle da COVID-19 em prisões e 
outros locais de detenção.1

A relevância esperada das informações da checklist para os diferentes grupos envolvidos é indicada no início de cada 
seção por um tique (= relevante) ou dois tiques (= muito relevante).
A checklist inclui alguns itens especificamente elaborados ou adaptados para a atual pandemia de COVID-19, enquanto 
outros se aplicam mais amplamente a diversos aspectos do planejamento e prestação de serviços. A orientação provi-
sória da OMS mencionada acima1 fornece explicações e orientações adicionais sobre a maioria dos itens da checklist.
A checklist foi estruturada de acordo com o modelo de sistemas de saúde da OMS.2 O objetivo é que ela sirva como 
guia, sem que seja necessariamente exaustiva em sua cobertura.

A. Direitos Humanos
Objetivo  Assegurar que os princípios e boas práticas de tratamento de 

presos e gestão de unidades prisionais, conforme indicado nas 
Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos 
(Regras de Mandela), sejam cumpridos na ocasião de um possível 
surto epidêmico. Lembrar aos Estados Membros que as medidas 
de proteção nunca devem resultar em tratamento desumano ou 
degradante das pessoas privadas de liberdade.

Relevância  Prestadores de serviços  
Formuladores de políticas 

Sim Não Irrelevante/comentários

A1. Os padrões de cuidados de saúde disponíveis para as pessoas 
privadas de liberdade são semelhantes aos da comunidade externa?

A2. Os padrões básicos de vida são respeitados (espaço suficiente, ar 
fresco, iluminação e saneamento)?

A3. As pessoas privadas de liberdade têm direito a pelo menos uma hora 
de atividades ao ar livre por dia?

A4. São usadas medidas não privativas de liberdade na administração 
da justiça penal (p.ex. tornozeleira eletrônica)?

B. Avaliação e gestão de riscos
Objetivo  Impedir a entrada da COVID-19 em unidades prisionais e gerenciar 

os riscos associados.
Relevância  Prestadores de serviços  

Formuladores de políticas 
B1. Há um registro detalhado de todas as pessoas que entram e saem 

da unidade prisional?
B2. São feitas avaliações de risco de todas as pessoas que entram na 

unidade prisional (visitantes, funcionários, detentos recém-chegados 
etc.)?

B3. Essas avaliações são realizadas quando funcionários entram no 
estabelecimento, a cada acesso?

¹ Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention: interim guidance (15 March 2020). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2020 
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf).

² Everybody’s business – strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s framework for action. Geneva: World Health Organization; 2007 (https://www.who.int/
healthsystems/strategy/everybodys_business.pdf).
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B. Avaliação e gestão de riscos (continuação)
Sim Não Sem relevância/

comentários
B4. Existe uma área dedicada para essas avaliações de risco?
B5. São coletadas informações sobre sintomas dos últimos 7 dias, como 

parte dessa avaliação de risco?
B6. São coletadas informações sobre contato recente com possíveis 

casos (nos últimos 14 dias)?
B7. Informações sobre restrições de viagem e aparecimento de sintomas 

são fornecidas aos funcionários do estabelecimento prisional para 
que eles possam informar ao oficial de saúde designado?

B8. Orientações sobre restrições de contato e presença de sintomas são 
fornecidas aos visitantes com a devida antecedência da chegada no 
estabelecimento prisional?

B9. Pessoas assintomáticas são impedidas de fazer visitas caso atendam 
a algum dos critérios de exclusão (ou seja, contato com pessoa 
sintomática ou histórico de viagem indicativo de risco)?

B10. Visitantes sintomáticos são excluídos das visitas?
B11. Há alguma medida em vigor para permitir visitas sem contato (p.ex. 

Skype ou telefone)?

C. Sistema de encaminhamento e atendimento clínico
Objetivo  Assegurar que os casos identificados sejam adequadamente 

atendidos e recebam os devidos cuidados de saúde.
Relevância  Prestadores de serviços  

Formuladores de políticas 
C1. Os casos suspeitos têm acesso rápido a exames laboratoriais?
C2. Os casos confirmados laboratorialmente têm acesso a isolamento e 

atendimento clínico (no local ou em um hospital)?
C3. Os contatos dos casos confirmados laboratorialmente têm acesso 

a locais para cumprir a quarentena de acordo com os protocolos 
nacionais?

C4. As equipes de saúde que trabalham na coleta de amostras 
biológicas (incluindo amostras respiratórias, de fezes e de sangue) 
têm acesso aos equipamentos de proteção individual (EPI) descritos 
na orientação da OMS para prisões?

C5. As autoridades prisionais ficam sabendo para quais hospitais (p.ex. 
suporte respiratório ou unidades de terapia intensiva) podem 
transferir aqueles que precisam de internação?

C6. Há critérios definidos para a transferência de pacientes graves para 
um hospital?

C7. Há protocolos em vigor para atendimento aos pacientes no local 
(caso não atendam aos critérios de transferência para um hospital)?

C8. Há medidas em vigor para evitar a aglomeração das pessoas 
privadas de liberdade (p.ex. entrega das refeições nas celas)?
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D. Planejamento de contingência
Objetivo  Verificar se há um plano de contingência em vigor e bem 

divulgado.
Relevância  Prestadores de serviços  

Formuladores de políticas 

Sim Não Sem relevância/
comentários

D1. Existe algum plano de contingência para gerenciar o impacto de um 
surto de doença infecciosa nas unidades prisionais?

 D1.1   Se sim para D1: Os planos de contingência foram 
compartilhados com os administradores da unidade 
prisional?

    Os planos de contingência foram compartilhados com os 
funcionários da unidade prisional?

    Os planos de contingência foram compartilhados com as 
pessoas privadas de liberdade?

D2. Foi realizada uma avaliação de risco de todo o sistema prisional 
nacional?

D3. Foi realizada uma avaliação da necessidade de EPI e outros insumos 
essenciais?

D4. A disponibilidade de EPIs para utilização pelas unidades prisionais 
tem sido suficiente durante a pandemia de COVID-19?

E. Treinamento
Objetivo  Avaliar se os funcionários das unidades prisionais foram 

adequadamente treinados para lidar com a COVID-19.
Relevância  Prestadores de serviços  

Formuladores de políticas 
E1. Os funcionários da unidade prisional receberam algum treinamento 

básico sobre COVID-19, incluindo temas como patógeno, rota de 
transmissão, sinais e progressão clínica da doença?

E2. Os funcionários da unidade prisional receberam algum treinamento 
sobre práticas de higienização das mãos e etiqueta respiratória?

E3. Os funcionários da unidade prisional receberam algum treinamento 
sobre o uso correto dos EPIs?

E4. Os funcionários das unidades prisionais (inclusive pessoal da 
limpeza) receberam algum treinamento sobre medidas de prevenção 
relativas ao ambiente, incluindo limpeza e desinfecção?

E5. Alguma ação foi tomada para divulgar amplamente as informações 
entre detentos, visitantes e familiares de funcionários?

F. Comunicação de riscos
Objetivo  Avaliar a coordenação entre as equipes envolvidas na comunicação 

de riscos e avaliar se as mensagens importantes estão sendo 
claramente divulgadas nos estabelecimentos de privação de 
liberdade.

Relevância  Prestadores de serviços  
Formuladores de políticas 

F1. Há uma estratégia/escritório de comunicação para lidar com 
o público e comunicar riscos relativos a surtos de doenças nas 
unidades prisionais?

F2. Há um mecanismo para reunir e integrar a percepção de riscos 
das pessoas privadas de liberdade, funcionários e visitantes na 
elaboração de mensagens/estratégias?



Checklist para avaliar a preparação, prevenção e controle 
da COVID-19 em prisões e outros locais de detenção

F3. São comunicadas de forma clara, precisa e relevante às pessoas 
privadas de liberdade, funcionários e visitantes as mensagens 
importantes sobre medidas de prevenção, principalmente práticas 
de higienização das mãos e etiqueta respiratória?

F4. São comunicadas de forma clara, precisa e relevante às pessoas 
privadas de liberdade, funcionários e visitantes as mensagens 
importantes sobre sinais e sintomas da doença, incluindo sinais de 
alerta de casos graves com necessidade de atendimento médico 
imediato?

F5. Informações sobre COVID-19 estão acessíveis nos canais e 
ferramentas relevantes, na forma transmitida por influenciadores/
mediadores de confiança?

F6. Os itens detalhados em F2–4 estão disponíveis em formatos que 
levem em conta possíveis barreiras linguísticas e culturais (versões 
traduzidas e para diferentes níveis de compreensão, incluindo 
versões somente com figuras) e deficiências?

G. Medidas de prevenção
Objetivo  Avaliar a estrutura de prevenção e controle nas unidades prisionais.
Relevância  Prestadores de serviços  

Formuladores de políticas 
G1. Há protocolos em vigor para atender funcionários que atendam à 

definição de caso suspeito ou confirmado?
G2. Há rotinas e instalações que permitam a lavagem das mãos com 

água e sabão e secagem com toalhas descartáveis (ou limpeza com 
álcool-gel, com concentração de álcool de no mínimo 60%)?

G3. Há dispensadores de sabonete líquido fixos na parede em áreas 
comuns (banheiros, chuveiros, academias, refeitórios)?

G4. Há toalhas de papel disponíveis nessas áreas?
G5. Há rotinas e instalações que permitam o devido distanciamento 

físico?
G6. Há máscaras cirúrgicas disponíveis para casos confirmados ou 

suspeitos com sintomas (p.ex. com tosse)?
 G6.1  Se sim para G6, as pessoas são informadas sobre o uso 

correto das máscaras, inclusive sobre como descartá-las?
G7. Há locais para que qualquer pessoa privada de liberdade com 

suspeita de COVID-19, com base na avaliação de risco, possa ser 
colocada em quarentena, em acomodação individual, de acordo com 
os protocolos nacionais?

 G7.1  Se não para G7, há pessoas em detenção com fatores 
de risco e exposições semelhantes alojados juntos para 
cumprir quarentena?

G8. Quando isoladas, as pessoas privadas de liberdade são observadas 
pelo menos 2 vezes por dia (incluindo verificação e registro de 
sintomas e temperatura)?

G9. Funcionários com sintomas de COVID-19 são incentivados a ficarem 
em casa e buscarem atendimento médico, se necessário?
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H. Gerenciamento de casos
Objetivo  Assegurar que os casos sejam devidamente gerenciados.
Relevância  Prestadores de serviços  

Formuladores de políticas 
H1. Os dados sobre COVID-19 coletados no sistema prisional são 

integrados com outros sistemas locais/nacionais de vigilância 
epidemiológica?

H2. Quando identificados, os casos de COVID-19 são isolados e 
colocados em acomodação individual, de acordo com os protocolos 
nacionais?

 H2.1   Se não para H2, existe a opção de agrupar pacientes com 
infecção confirmada em um único lugar?

H3. Caso sejam identificados casos suspeitos, existe um profissional de 
saúde designado para atender exclusivamente a esses casos?

H4. Os funcionários usam EPIs para atendimento a casos suspeitos?
H5. Há locais (copa, banheiro etc) reservados exclusivamente para casos 

suspeitos?
 H5.1  Se não para H5, os locais usados pelos casos suspeitos 

são desinfetados antes de serem usados por outras 
pessoas?

H6. Se um caso suspeito for transferido, existem procedimentos para 
assegurar que o local não seja usado antes de ser devidamente 
descontaminado?

H7. Quando alguém é libertado da unidade prisional, e se trata de um 
caso ativo de COVID-19 (ou um contato de um caso de COVID-19), 
os administradores verificam se o indivíduo tem um local onde possa 
cumprir a quarentena?

H8. Quando um indivíduo é libertado da unidade prisional, mas precisa 
ser transferido a um hospital ou instituição médica pois ainda está 
cumprindo quarentena, o hospital de destino é notificado sobre o 
status da pessoa (caso confirmado ou suspeito)?
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