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1. INTRODUÇÃO
A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP/SESP), em virtude
do cenário epidemiológico mundial com o surgimento do novo coronavírus, como uma
emergência de saúde pública e a declaração do Ministério da Saúde de transmissão comunitária
do COVID-19 em todo território nacional, elabora as seguintes recomendações que visam
orientar sobre as ações de gestão, vigilância epidemiológica e sanitária, assistência, diagnóstico
e educação em saúde, objetivando evitar a transmissão e disseminação do vírus no sistema
penitenciário do Estado de Mato Grosso, preconizando a adoção de procedimentos e medidas
preventivas a serem realizadas.
A SAAP, em consonância com informes técnicos da Organização Mundial da
Saúde (OMS), Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), Portaria
Interministerial nº. 7 de 18 de março de 2020 e das Notas Técnicas Recomendatórias da
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, vem instruir quanto as recomendações a serem
seguidas.
2. OBJETIVOS
•
•
•

Sistematizar ações, procedimentos e medidas para a prevenção e mitigação dos danos
causados pela COVID-19 das unidades do sistema penitenciário do Estado de Mato
grosso.
Descrever ações de vigilância e atenção em saúde do sistema penitenciário do Estado
de Mato grosso, a serem executadas frente a detecção de um caso suspeito ou
confirmado pela infecção do COVID-19.
Orientar a ação de medidas preventivas e indicação dos Equipamentos de Proteção
Individual.

3. TRANSMISSÃO
As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão em
andamento. Neste momento está estabelecida transmissão por contato com secreções. A
transmissão pode ocorrer de forma continuada, ou seja, um infectado pelo vírus pode passá-lo
para alguém que ainda não foi infectado.
A transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções
contaminadas, como: espirro, tosse, catarro, gotículas de saliva, contato físico com pessoa
infectada, contato com objetos ou superfícies contaminadas seguido de contato com boca,
nariz ou olhos.
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma
pneumonia severa.
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Sintomas mais comuns:
➢ Tosse
➢ Febre
➢ Coriza
➢ Dor de garganta
➢ Dificuldade para respirar
Algumas pessoas podem apresentar:
➢ Dores;
➢ Dor de cabeça;
➢ Conjuntivite;
➢ Diarreia;
➢ Perda de paladar ou olfato
➢ Erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés.
Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são
infectadas, mas apresentam apenas sintomas muito leves
4. MEDIDAS DE PREVENÇÃO
1) Durante a tosse ou espirro, cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou utilize
tecido ou lenço de papel, descartando-os após o uso (Anexo I);
2) Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 40 segundos. Se não
houver água e sabão no momento, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool (Anexo
II);
3) Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
4) Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus que acionam o fluxo de
atendimento para casos suspeitos da doença;
5) Limpar e desinfetar com frequência os objetos e superfícies tocados;
6) Manter os ambientes bem ventilados;
7) Uso obrigatório da máscara cirúrgica ou de tecido, durante o todo o período de
permanência na unidade penal, em escoltas e nos demais ambientes comuns.
ATENÇÃO
Os servidores deverão realizar HIGIENE ADEQUADA DAS MÃOS, respeitando os
CINCO MOMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO:
1. Antes de contato com a pessoa;
2. Antes da realização de procedimento;
3. Após risco de exposição a fluidos biológicos (tais como sangue, saliva);
4. Após contato com a pessoa;
5. Após contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado a
pessoa, cuidando direta ou indiretamente da pessoa.
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4.1 MEDIDAS DE ISOLAMENTO E PREVENÇÃO:
À pessoa com suspeita de novo coronavírus deve ser fornecido máscara
cirúrgica.
O Profissional de saúde que fará o atendimento de saúde deve usar equipamento
de proteção individual (EPI): óculos; luvas; jaleco, máscara, avental e gorro.
A máscara N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia mínima na filtração de
95% de partículas de até 0,3µ tipo N99, N100 ou PFF3), é indicada quando realizar
procedimentos geradores de aerossóis (por exemplo nebulização, atendimento odontológico).
Para realização de outros procedimentos não geradores de aerossóis, é
obrigatório minimamente o uso da máscara cirúrgica.
5. PROCEDIMENTO DO SERVIDOR AO CHEGAR EM CASA
Entende-se como medida de prevenção e controle de disseminação do vírus, os
cuidados a serem tomados pelos profissionais que atuam no Sistema Penitenciário,
posteriormente ao turno de trabalho:
a) Retirar o calçado utilizado em serviço antes de entrar em casa;
b) Preferencialmente não sair do ambiente prisional para a casa (e vice-versa) com o uniforme
a fim de se evitar a propagação do vírus. Sempre que possível, carregue uma muda de roupa
em sacola plástica para o serviço. Faça o mesmo após o expediente, com as o uniforme
utilizado;
c) Tome banho imediatamente ao chegar na sua residência;
d) Lave o uniforme em separado. Não utilize a mesma roupa duas vezes;
e) Não compartilhe objetos pessoais;
f) Lave os objetos pessoais como chaves, óculos, calçados com água e sabão;
g) Limpe carteiras, bolsas, celulares, cintos de guarnições, cabo de armas e equipamentos de
uso pessoal com álcool gel.
6. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE:









Máscara N95;
Máscara cirúrgica;
Gorro ou touca cirúrgica;
Protetor ocular ou protetor de face;
Luvas de procedimento;
Jaleco (servidores da saúde);
Avental impermeável de mangas compridas;
Sabão líquido;
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 Papel toalha;
 Álcool em gel 70%;
 Álcool líquido 70%;
 Higienizantes para o ambiente;
 Hipoclorito de sódio 1% ou outros saneantes conforme orientação do fabricante
(desinfecção).
 Para profissionais de saúde: máscara cirúrgica, máscara N95 (PFF2), protetor ocular,
luvas de procedimento, jaleco, avental impermeável de mangas compridas, gorro ou
touca cirúrgica, sabão líquido, álcool em gel ou líquido 70%, papel toalha.


Para Policiais Penais: máscara cirúrgica ou de tecido, luvas de procedimento, sabão
líquido, álcool em gel ou líquido 70% e papel toalha.



Servidores penitenciários (área administrativa): máscara de tecido, sabão líquido,
álcool em gel ou líquido 70% e papel toalha.



Para os recuperandos assintomáticos: máscara cirúrgica ou de tecido, sabão líquido,
papel toalha, hipoclorito de sódio 1% ou outros saneantes conforme orientação do
fabricante para limpeza das celas e água disponível ininterruptamente.



Para recuperandos sintomáticos: máscara cirúrgica ou máscara N95 (PFF2),
conforme disponibilidade;

Além disso, o tipo de EPI usado no atendimento a pacientes suspeitos ou
confirmados de COVID-19 varia de acordo com a configuração e o tipo de profissional, risco
de exposição e atividade, conforme descrito no Quadro 01.
Quadro 01: Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da disseminação
do novo coronavírus (SARS-CoV-2) nas Unidades Penitenciarias.

UNIDADE PENAIS: PENITENCIARIAS,CADEIAS PÚBLICAS e CDP´s
Cenário

Pessoas
Envolvidas

Áreas
Todos
administrati profissionais que
vas
trabalham na área
administrativa.

Atividades
Tarefas
administrativas e que
qualquer atividade
que não envolva
contato a menos de 1
metro com PPL.

Tipo de EPI ou Procedimento
➢ Higienização das mãos com
água e sabonete líquido ou
álcool 70%.
➢ Manter distância de pelo
menos 1,5 m de outras
pessoas.
➢ Máscaras de tecido (atentar
para o tempo máximo de uso e
consequente troca).
➢ Se necessário e possível,
instituir barreiras físicas, de
forma
a
favorecer
o
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distanciamento maior que 1,5
metro (Ex: placas de acrílico,
faixa no piso, etc).
Triagem/Co Pessoa Privada de Qualquer
nsultório/La Liberdade(PPL).
boratório
(Paciente)



Higienização das mãos com
água e sabonete líquido ou
álcool 70%.
 Higienização
respiratória/etiqueta da tosse.
 Manter uma distância de pelo
menos 1,5 m de outras
pessoas.
 Máscara cirúrgica.

Triagem

Profissionais
saúde.

de Acolhimento
da
Pessoa Privada de
Liberdade (PPL).

➢ Higienização das mãos com
água e sabonete líquido ou
álcool 70%.
➢ Gorro ou touca cirúrgica.
➢ Óculos de proteção ou
protetor facial (se houver risco
de respingos).
➢ máscara cirúrgica (substituir
por máscara N95/PFF2, caso
haja risco de geração de
aerossol).
➢ Avental
impermeável
de
mangas compridas.
➢ Luvas de procedimento.

Consultórios Profissionais
saúde

de Realização
do
atendimento
aos
pacientes
(Anamnese e exame
físico)

➢ Higienização das mãos com
água e sabonete líquido ou
álcool 70%.
➢ Gorro ou touca cirúrgica.
➢ Óculos de proteção ou
protetor facial (se houver risco
de respingos).
➢ Máscara cirúrgica (substituir
por máscara N95/PFF2, caso
haja risco de geração de
aerossol).
➢ Avental
impermeável
de
mangas compridas.
➢ Luvas de procedimento.

Laboratório Profissionais
saúde
laboratório

de Manipulação
de
do amostras respiratória

➢ Higienização das mãos com
água e sabonete líquido ou
álcool 70%.
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➢ Gorro ou touca cirúrgica.
➢ Óculos ou protetor facial (se
houver risco de respingos).
➢ máscara cirúrgica (substituir
por máscara N95/PFF2, caso
haja risco de geração de
aerossol
durante
a
manipulação da amostra).
➢ Avental
impermeável
de
mangas compridas.
➢ Luvas de procedimento.
Enfermaria Policial Penal
(ambulatório
de
saúde
prisional)

O responsável pela
condução da PPL da
retirada
da
carceragem
para
atendimento
na
enfermaria.

➢ Higienização das mãos com
água e sabonete líquido ou
álcool 70%.
➢ Gorro ou touca Cirúrgica.
➢ Óculos de proteção ou
protetor facial.
➢ Máscara cirúrgica (atentar
para o tempo máximo de uso e
consequente troca).
➢ Avental
impermeável
de
mangas compridas.
➢ Luvas de procedimento.

Enfermaria Pessoa
(ambulatório responsável pela
de
saúde higiene e limpeza
prisional)

Após e entre as
consultas/triagem/la
boratório
de
pacientes
com
sintomas
respiratórios

➢ Higienização das mãos com
água e sabonete líquido ou
álcool 70%.
➢ Gorro ou Touca cirúrgica.
➢ Óculos ou protetor facial (se
houver risco de respingo de
material
orgânico
ou
químico).
➢ Máscara cirúrgica (substituir
por máscara N95/PFF2 ou
equivalente,
se
precisar
realizar a higiene de área em
que há a realização de
procedimentos geradores de
aerossóis
Atenção:
essa
situação deve ser evitada, mas
se for imprescindível que essa
higienização seja feita nesse
momento, deve-se usar a
máscara N95/PFF2).
➢ Avental (se houver risco de
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contato com fluidos ou
secreções do paciente que
possam ultrapassar a barreira
do avental de contato, o
profissional deve usar avental
impermeável).
➢ Luvas de borracha de cano
longo.
➢ Botas impermeáveis.
➢ Manter uma distância de pelo
menos 1,5 m de outras
pessoas.
VEÍCULO DE TRANSPORTE
Cenário

Pessoas
Envolvidas

Atividades

Tipo de EPI ou Procedimento

Transporte e Pessoa Privada de Transporte
para
escolta
Liberdade
serviço de saúde.
(Paciente)

➢ Higienização das mãos com
água e sabonete líquido ou
álcool 70%.
➢ Máscara cirúrgica.
➢ Melhorar a ventilação do
veículo para aumentar a troca
de ar durante o transporte (arcondicionado com exaustão
que garanta as trocas de ar ou
manter as janelas abertas).

Transporte e Policial Penal
escolta
(motorista)

Envolvido
na
condução da PPL
com suspeita de
doença COVID19 e
o compartimento do
motorista que é
separado do paciente
suspeito
ou
confirmado
de
COVID- 19.

➢ Higienização das mãos com
água e sabonete líquido ou
álcool 70%.
➢ Manter uma distância de pelo
menos 1,5 m de outras
pessoas
➢ Máscara N95/PFF2

Transporte e Policial Penal
escolta

Envolvido
colocação
retirada do
suspeito
confirmado
COVID-19.



na
ou
PPL
ou
de






Higienização das mãos com
água e sabonete líquido ou
álcool 70%.
Touca Cirúrgica.
Óculos de proteção ou
protetor facial.
Máscara N95/PFF2;
Avental
impermeável
de
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Escolta

Pessoa
Limpeza
e
responsável pela desinfecção
do
higiene e limpeza interior do veículo,
após o transporte de
paciente suspeito ou
confirmado
de
COVID-19.







mangas compridas.
Luvas de procedimento.
Higienização das mãos com
água e sabonete líquido ou
álcool 70%.
Máscara cirúrgica (atentar
para o tempo máximo de uso e
consequente troca).
Outros
EPIs
conforme
definido para o serviço de
limpeza e desinfecção.

APÓS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE, RECOMENDA-SE A HIGIENIZAÇÃO
DAS SUPERFÍCIES INTERNAS DO VEÍCULO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE
ÁLCOOL A 70%, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU OUTRO DESINFETANTE
INDICADO PARA ESTE FIM.
SERVIÇOS HOSPITALARES
Cenário

Pessoas
Envolvidas

Atividades

Quarto/Área
/
Enfermaria/
Box

Pessoa Privada de Qualquer
Liberdade (PPL)
em Regime de
internação
Hospitalar

Quarto/Área
/
Enfermaria/
Box

Policiais Penais Permanecem
na escolta no quarto/área/box
ambiente
paciente
hospitalar

Tipo de EPI ou Procedimento
Higienização das mãos.
Higiene respiratória/etiqueta
da tosse.
 Manter uma distância de pelo
menos 1,5 m de outras
pessoas.
 Máscara cirúrgica.



no ➢Higienização das mãos
do ➢Máscara N95/PFF2
➢Óculos de proteção ou protetor
facial.
➢Avental impermeável de mangas
compridas.
➢Luvas de Procedimento.
➢Manter uma distância de pelo
menos 1,5 m de outras pessoas.
➢Manter distância orientada pelo
profissional
de
saúde
no
quarto/área/box do paciente quando
forem realizados
procedimentos
gerador de aerossóis.

CONVÍVIO NA CARCERAGEM
Cenário

Pessoas

Atividades

Tipo de EPI ou Procedimento
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Envolvidas
Celas/Raio/c Pessoa Privada de Convívio no interior ➢Higienização das mãos com água e
ubículo
Liberdade (PPL) dos cubículos e sabonete líquido.
raios.
➢Higienização respiratória/etiqueta
da tosse.
➢Manter uma distância de pelo
menos 1,5 m de outras pessoas.
➢Máscaras de tecido ou cirurgica
(atentar para o tempo máximo de uso
e consequente troca).
Qualquer movimentação de recuperando seja para visita virtual,
videoconferência/audiência, atendimento por advogado/defensor público entre outros,
este deve estar usando máscara.
6. 1. CUIDADOS COM A HIGIENE
Na assistência ambulatorial, em relação aos cuidados com o paciente,
recomendamos medidas de isolamento, transporte, limpeza e desinfecção de superfícies, além
de outras medidas que evitam a transmissão de vírus respiratórios, seguindo as instruções
constantes no Boletim Epidemiológico nº 02/COE/SVS/MS, disponível no endereço eletrônico
www.saude.gov.br/svs.
7. IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS
Os critérios a serem observados para determinação de casos suspeitos no âmbito
das unidades prisionais são os seguintes:
1) Febre (temperatura corporal acima de 37,5º);
2) Sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração,
dificuldade para respirar e batimentos das asas nasais);
3) Histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos 14 dias
anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;
4) Contato próximo (até 2 metros) de caso suspeito de novo coronavírus nos 14 dias anteriores
ao aparecimento dos sinais ou sintomas;
5) Contato próximo de caso confirmado de novo coronavírus nos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas.
Em complementação, vide material orientativo da SES-MT (Anexo III), acerca da definição de
casos suspeitos de doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19)
7. 1 COMO AGIR COM OS SERVIDORES?
Os servidores que apresentarem febre e, pelo menos, um sinal ou sintoma
respiratório, já descritos neste item 7, deverão adotar de imediato as medidas orientadas
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previamente pela Gerência
03/2020/SUGP/SESP).

de

Saúde

e

Segurança

da

SESP-MT

(Informativo

7.2 COMO AGIR COM A PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE?
A PPL que apresentar os sintomas e condições descritas no item 7, deverá de
imediato ser levada para atendimento na enfermaria da unidade prisional, onde deverá ser
realizada a triagem com anamnese e investigação de comorbidades para posterior isolamento
em local designado, evitando a movimentação e transporte para fora do isolamento,
restringindo às necessidades médicas.
Em Unidades Prisionais que não dispõem de Equipe de saúde, a Unidade Penal
deve comunicar a Unidade de Saúde do município (referência), para orientações e encaminhálo para atendimento conforme orientação do Serviço de Saúde municipal.
A equipe de saúde que realizar a suspeição ou diagnóstico do novo Coronavírus
deverá imediatamente notificar o caso e entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica
local. Todos os casos suspeitos e confirmados da doença devem ser comunicados à
Coordenadoria de Saúde Penitenciária e SAAP/SESP-MT, para conhecimento e
providências, preferencialmente por e-mail, encaminhando cópia da notificação em
anexo.
No isolamento os cuidados que a PPL deve receber são hidratação, repouso e
monitoramento de sintomas, bem como recebimento de orientações da Vigilância
Epidemiológica do município quando necessário.
O servidor, tanto da segurança como da equipe de saúde, deverá adotar de
imediato as medidas de proteção padrão para contato e gotículas (máscara cirúrgica, luvas,
etc.), durante todo o período de atendimento da PPL suspeita com o COVID-19.
A equipe de saúde juntamente a equipe de segurança deverá estabelecer em cada
plantão os servidores que cuidarão da PPL, a fim de manter maior controle de biossegurança.
8. DEFINIÇÃO DE CASO
IMPORTANTE: Conforme Nota técnica recomendatória Nº 01/2020/SAS/GBAVS/SES-MT
(Anexo IV), a estratificação da intensidade da síndrome gripal é a ferramenta primordial para
definir a conduta correta para caso, seja para manter o paciente em atendimento na Unidade
Básica de Saúde Prisional ou para encaminhá-lo aos serviços de referência do município
(UPA’s ou Hospital).
Síndrome Gripal: febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de
garganta ou dificuldade respiratória e, pelo menos, um dos seguintes sintomas: cefaléia,
mialgia ou artralgia. Em idosos, a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também
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critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva,
irritabilidade e inapetência
Síndrome Respiratória Aguda Grave: Sintomas de agravamento com dispnéia ou os
seguintes sinais de gravidade: Saturação de SpO2 < 95% em ar ambiente, sinais de desconforto
respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de acordo com a idade, piora nas
condições clínicas de doença de base, hipotensão e insuficiência respiratória.
A referida Nota Técnica, ressalta que a presença de comorbidades, tais como:
Doenças cardíacas crônicas, doenças cardíacas congênitas, insuficiência cardíaca mal
controlada, doença cardíaca isquêmica descompensada, doenças respiratórias crônicas, DPOC
e asma mal controlados, doenças pulmonares intersticiais com complicações, fibrose cística
com infecções recorrentes, displasia broncopulmonar com complicações, doenças renais
crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5), pacientes em diálise, imunossupressos,
transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea, imunossupressão por doenças e/ou
medicamentos (em vigência de quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos),
portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade imunológica e Diabetes.
A equipe de saúde deverá ainda monitorar a situação epidemiológica,
observando a possibilidade de surgimento de novos casos, através de investigação de contatos,
bem como manter-se atualizada acerca das publicações oficiais acerca do COVID-19.
As informações sobre o novo coronavírus, tais como boletins epidemiológicos,
protocolos e materiais informativos estão agregadas e disponíveis na página oficial do
Ministério da Saúde: https://coronavirus.saude.gov.br/.
8.1 CASO CONFIRMADO DA COVID-19 (SARS-CoV-2)
➢ LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste de:
 I. Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2, influenza ou
VSR).
 II. Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos): doença pelo
COVID-2019: com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. Em amostra coletada,
verificar conforme orientação de fabricante. Conforme Nota Orientativa para utilização do teste
rápido para detecção do COVID-19 à População Privada de Liberdade (PPL) no Sistema
Penitenciário de Mato Grosso.
Dessa forma, esses devem ser imediatamente notificados pela equipe de
saúde da unidade prisional, ou na existência, pela equipe de saúde do município, devendo a
Vigilância Epidemiológica ser comunicada de modo imediato. O profissional de saúde deve
investigar a presença de comorbidades.
A PPL infectada pelo COVID-19 deverá ser mantida em isolamento por 14 dias
a contar do início dos sintomas, em local designado na Unidade Penal, totalmente separada dos
demais (inclusive dos demais casos suspeitos), onde permanecerá durante todo o tratamento
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seguindo as orientações da Vigilância Epidemiológica, tendo o quadro clínico monitorado
quanto ao surgimento de agravamento da doença e necessidade de encaminhamento para
serviços externos de saúde.
8.2 CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-2019)
Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para
coronavírus (SARSCOV-2 não detectável pelo método de RT-PCR em tempo real),
considerando a oportunidade da coleta OU confirmação laboratorial para outro agente
etiológico.
8.3 CASO CURADO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países afetados, o
Ministério da Saúde define que são curados:
Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 14 dias em
isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas E que estão assintomáticos.

Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.


8.4 CONTATO PRÓXIMO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19:
Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com caso
confirmado.

Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por
exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que
contenham secreções).

Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância
inferior a 1 metro.

Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de
reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 1
metro.

Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de
COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de COVID-19
sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação
do EPI.


8.5. CASOS DE ÓBITOS DE PPL COM SUSPEITA OU CONFIRMADOS
O manejo dos mortos seguirá orientações e determinações do Instituto Médico
Legal – IML, da POLITEC.
As decisões referentes aos procedimentos serão analisadas e definidas em
conjunto pelos órgãos envolvidos no recolhimento dos corpos, devendo os servidores das
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Unidades em caso de óbitos, utilizando de equipamento de proteção individual, realizarem os
seguintes procedimentos:









Isolar o local;
Realocar os recuperandos (quando o local do óbito tiver mais de uma pessoa);
Acionar o Setor de Saúde e/ou Serviço de Emergência (havendo a suspeição de vida);
Não manejar o óbito;
Acionar o Gestor de Unidade;
Comunicar a Coordenadoria de Saúde Penitenciária e as autoridades locais;
Acionar a Autoridade Policial e formalizar Boletim de Ocorrência;
Realizar a desinfecção e higienização do local do óbito e demais espaços utilizados na
circulação das equipes da POLITEC e PJC.

9. ADMISSÃO DA PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE PROVENIENTES DE
DELEGACIAS.
A Direção e a equipe de saúde das Unidades Penais deverão designar um local
para recebimento de todos os recuperandos provenientes das Delegacias, onde esses deverão
permanecer por um período de 14 (quatorze) dias, para serem submetidos à realização dos
procedimentos de identificação dos casos suspeitos, conforme disposto no item 7 e na ausência
de sintomas gripais nesse período estarão aptos a serem transferidos para os raios, conforme
fluxogramas (Apêndices I, II, III e IV) e sugestões de questionários próprios para avaliação,
disponibilizados nos Apêndices V e VI. Caso apresentem sintomas nesse período, seguir as
recomendações, conforme disposto no item 8.1.
Em Unidades que não dispõem de equipe de saúde na unidade prisional, a
equipe de segurança deverá proceder com admissão da PPL seguindo as orientações para
identificação, prevenção e controle de contágio por coronavírus no Sistema Penitenciário de
Mato Grosso, mantendo esses recuperandos em local designado para isso e havendo alteração
de estado de saúde, comunicar a Unidade de Saúde do município (referência), para orientações
e encaminhá-lo para atendimento conforme orientação do Serviço de Saúde.
Tendo em vista que o maior quantitativo de PPL de Mato Grosso
(aproximadamente 3.700 reclusos), estão concentrados nas Unidades Prisionais localizadas em
Cuiabá e Várzea Grande e que o número de prisões também é mais expressivo nesses
municípios, definiu-se o que se segue:


Para público masculino admitido no SISPEN na região de Cuiabá e Várzea
Grande: Fica definido o Centro de Ressocialização de Várzea Grande como Unidade
Porta de Entrada para triagem dos recuperandos detidos nas delegacias de Cuiabá e
Várzea Grande, conforme Apêndice I.
Essa Unidade ficará responsável pelo recebimento de todos os recuperandos
provenientes das Delegacias de Cuiabá e Várzea Grande, onde esses deverão
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permanecer por um período de 14 (quatorze) dias, para serem submetidos a realização
dos procedimentos de identificação dos casos suspeitos, conforme disposto no item 7 e
na ausência de sintomas gripais nesse período estarão aptos a serem transferidos para as
outras Unidades Prisionais.


Os procedimentos deverão respeitar as particularidades dos grupos vulneráveis
(LGBTQ+, dentre outros). Nesse sentido, para população LGBTQ+, pessoas que
respondam pela prática de crimes sexuais e violência doméstica (Lei Maria da Penha), a
porta de entrada será o Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), onde deverá ser
seguido as orientações conforme disposto no item 7.

OBSERVAÇÃO: A mesma conduta deverá ser adotada para os recuperandos após alta
hospitalar, ou seja, após alta hospitalar, para os recuperandos retornarem à sua Unidade Penal
de origem deverão ficar no Centro de Ressocialização de Várzea Grande pelo mesmo período
para descartar a contaminação pelo COVID-19 em virtude da permanência em ambiente
hospitalar. Os procedimentos serão realizados por equipe de saúde definida pela Coordenadoria
de Saúde.


Para o público feminino admitido no SISPEN na região de Cuiabá e Várzea
Grande, a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May deverá designar o espaço
destinado para manter a PPL advinda das delegacias, onde serão realizados pela equipe
de saúde local, os procedimentos de identificação dos casos suspeitos, conforme
Apêndice II. Os procedimentos deverão respeitar as particularidades dos grupos
vulneráveis.



Para a PPL admitida nas demais unidades prisionais do Estado (masculinas ou
femininas): cada unidade prisional do interior do estado, deverá, diante da demanda de
ingressos e disponibilidade de espaço físico, destinar um raio/espaço compatível para o
recebimento dos ingressos e isolamento dos mesmos, seguindo as recomendações até
então expostas no fluxograma, conforme Apêndice III. Os procedimentos deverão
respeitar as particularidades dos grupos vulneráveis.

10. ATIVIDADES SUSPENSAS DURANTE A PANDEMIA
• Recambiamento e transferências de recuperandos entre estabelecimentos penais e
interestaduais, salvo casos excepcionais, devidamente autorizados pelo Superintendente
Regional respectivo;
• Recebimento de recuperandos de outros Estados e países;
• Transporte de recuperandos para audiências de qualquer natureza, devendo, em cada
caso, ser enviada formalmente a justificativa ao Juízo solicitante;
• Saída de recuperandos(as) para trabalho externo;
• Entrada de pessoas consideradas de grupo de risco, quais sejam, maiores de 60
(sessenta) anos de idade, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal crônica, com
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•
•
•
•
•
•
•

doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença
autoimune ou outras que deprimem o sistema imunológico, gestantes e lactantes;
Entrada de pessoas com sintomas gripais (febre, coriza, tosse, olhos avermelhados, entre
outros);
Visitação presencial nas unidades penais, devendo ser adotadas formas de visitação
virtual (carta, e-mail, áudio, videochamada), nos termos da Portaria nº
10/2020/SAAP/SESP;
Atendimento presencial de advogados e defensores públicos, seguindo-se Portaria
Conjunta nº 006/2020/SESP/DPE/OAB;
Assistência religiosa, projetos sociais, culturais, educacionais entre outros na forma
presencial;
Realização de aulas pela rede estadual de ensino, de forma presencial;
Eventos comemorativos e celebrações que demandem a entrada de pessoas externas;
Oferta de cursos profissionalizantes que demandem a entrada de pessoas externas;

11. ATIVIDADES RECOMENDADAS DURANTE A PANDEMIA











Prestação de informações ao público externo, via e-mail, telefone, correspondência,
cartazes orientativos nas portarias e demais meios não presenciais, devendo
disponibilizar em local visível os números para contato e e-mail;
Aumento do período de banho de sol;
Ampliação no fornecimento de água;
Higienização e desinfecção diária das celas e áreas comuns;
Autorizar a entrada de medicamentos e material de higiene e limpeza por familiares,
com definição de data e horário, evitando-se em todo caso, aglomeração;
Mediante ato conjunto dos Superintendentes Regionais, autorizar a entrada de
alimentos e demais itens previstos na Instrução Normativa nº 007/2019SAAP/SESP;
Adoção de medidas visando a diminuição dos impactos do distanciamento, tais como,
visitação virtual semanalmente, promoção de atividades educativas, laborterápicas,
incentivo à leitura, filmes, prática de esportes, entre outras;
Promover rotineiramente, palestras educativas sobre as formas de prevenção, contágio,
sintomas do novo coronavírus, junto a servidores e recuperandos, valendo-se para tanto
das equipes da própria Unidade Penal, ou de parceiros municipais ou pela
Coordenadoria de Saúde;

12. DISPOSIÇÕES GERAIS
Na sede da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária e demais
superintendências, coordenadorias e gerências seguir-se-á as diretrizes estabelecidas no
presente plano de contingenciamento, quanto a atendimentos, preferencialmente não
presencial, distanciamento, uso obrigatório de máscaras, bem como, as demais disposições
previstas nos Decretos Estaduais que tratam da Administração Pública Estadual.
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A Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas no atendimento
presencial, para manutenção e instalação de tornozeleiras eletrônicas e botão de alerta, seguirá
com o uso obrigatório de máscaras pelas pessoas monitoradas e distanciamento na recepção.
Os servidores deverão ter à sua disposição máscaras, álcool 70º e álcool em gel.
Os servidores que estejam no grupo consideradas como de risco deverão
permanecer em teletrabalho e seguindo as recomendações da Superintendência de Gestão de
Pessoas, quanto a férias, licenças e realização de cursos de qualificação (online).
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APÊNDICE I
FLUXOGRAMA PPL MASCULINA – CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE

Obs: Para população LGBTQ+, pessoas que respondam pela prática de crimes sexuais e violência doméstica (Lei
Maria da Penha), a porta de entrada será o Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), onde deverá ser seguido
as orientações conforme o fluxo acima no que se refere ao isolamento e demais medidas de precaução.
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APÊNDICE II
FLUXOGRAMA PPL FEMININA – CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE

OBS: Os procedimentos deverão respeitar as particularidades dos grupos vulneráveis.
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APÊNDICE III
FLUXO PPL MASCULINA E FEMININA – UNIDADES DO INTERIOR

OBS: Os procedimentos deverão respeitar as particularidades dos grupos vulneráveis.
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