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NOTA TÉCNICA COE Nº11 DE 22 DE MARÇO DE 2020 

 

Orientações para os Serviços de Saúde das Unidades Prisionais (UP) do Estado da Bahia voltadas à 

Assistência aos Casos Suspeitos ou Confirmados de Infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)  

 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde decretou a situação do novo coronavírus como uma 

Pandemia Mundial; 

 

Considerando o Decreto nº 19.529 de 16 de março de 2020, que regulamenta no Estado da Bahia, as medidas 

temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus; 

 

Considerando a Portaria nº 49, de 17 de março de 2020, da Secretaria de Atenção Penitenciária e 

Ressocialização/SEAP que dispõe sobre suspensão de visitas e outras recomendações no âmbito do Sistema 

Prisional; 

 

Considerando a Portaria Interministerial nº 7, de 18 de março de 2020, que dispõe 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.  

 

1. Sugestões de medidas que poderão ser adotadas para as PESSOAS Privadas de Liberdade-PPL diante 

da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) 

 

1.1. O que é e como se transmite? 

Conjunto de sinais e sintomas (síndrome) respiratórios agudos com disseminação de pessoa a pessoa a partir de 

gotículas respiratórias, contato direto e objetos contaminados. A infecção pode levar a um quadro de pneumonia 

com insuficiência respiratória grave.  

O vírus é liberado pela pessoa infectada através de:  

 Tosse; 

 Espirros; 

 Fala; 

 Contato direto com pessoas ou superfícies  

O vírus causador: SARS-CoV-2 

A doença é conhecida como: COVID – 19 

1.2. Sinais e sintomas: 
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FEBRE e/ou, pelo menos, um sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais 

entre outros) E contato com casos confirmados ou suspeitos* ou com áreas endêmicas nos últimos 14 dias. 

*A confirmação do caso suspeito se dá por métodos laboratoriais.  

*A definição do caso suspeito pode ser alterada com o avanço da pandemia.  

 

1.3. Recomendações gerais: 

 Higiene frequente das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica a 70%; 

 Evitar contato próximo com pessoas doentes;  

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;  

 Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados como canetas, pranchetas e telefones;  

 Praticar as orientações de etiqueta respiratória: 

 - Utilizar lenço descartável para higiene nasal, descartando-o em lixeiras (com tampa); 

 - Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, com lenço ou com face interna do braço/cotovelo; 

 - Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

 - Higienizar as mãos após tossir ou espirrar (água e sabão e ou álcool gel a 70%). 

 

1.4. Os gestores das Unidades Prisionais, equipe de segurança e/ou agentes penitenciários poderão acionar o 

Comitê de Emergência em Saúde Pública do Município para as circunstâncias ocorridas no âmbito do município 

de Salvador, através do telefone (71) 3202-1234 ou e-mail coe.sms.ssa@gmail ou da Rede CIEVS Salvador, nos 

telefones (71) 3202-1722 / (71) 999720841 ou e-mail notificasalvador@gmail.com, bem como, contatar a 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia pelos telefones (71) 3116-0018, 99994-1088 ou pelo e-mail 

cievs.notificabahia@saude.ba.gov.br. 

 

1.5. As sugestões são pautadas por três níveis de etapas, cada uma baseada na avaliação do risco do novo 

Coronavírus afetar as PPL. 

 

Estágio 1: Alerta – Situação em que o risco de introdução do SARS-CoV-2 na UP seja elevado.  

 

a) Gestores das Unidades Prisionais (UP)/ Equipe de Segurança/ Agentes Penitenciários: 

 

 Visitas suspensas conforme Portaria SEAP/BA nº 049/2020; 

 Dar publicidade, por meio de afixação de cartazes, folhetos e outros recursos audiovisuais, às 

orientações quanto às medidas de prevenção; 

 Estabelecer fluxo de comunicação com os profissionais de saúde, agentes penitenciários e monitores de 

saúde (internos) referente a COVID-19; 
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 Ao identificar a PPL que apresenta algum sintoma da doença, encaminhar imediatamente ao setor de 

saúde da unidade para avaliação e adoção dos protocolos: 

 Casos suspeito e confirmado: isolamento por 14 (quatorze) dias; 

 Acompanhamento, avaliação e em caso de agravamento: condução para Central Médica 

Penitenciária quando as unidades estiverem localizada na capital, e conduzir para a rede municipal 

de saúde, quando estiverem localizadas no interior; 

 Diante de caso suspeito, o(a) custodiado(a) deve ser notificado à Vigilância Epidemiológica Municipal, 

ficar em isolamento, a cela sem movimentação, e todos os (as) custodiados (as) presentes na mesma 

cela, deverão usar máscaras. Se confirmado como COVID-19 o mesmo deverá permanecer em 

isolamento até completar 14 dias após o início dos sintomas.  

 Identificar e orientar os servidores/trabalhadores da unidade prisional (UP) que tenham tido contato com 

pessoas suspeitas ou confirmadas Covid-19: 

a) se apresentarem sintomas: devem ser imediatamente afastados e encaminhados para diagnóstico e 

tratamento; 

b) Havendo dúvidas ou necessidade de esclarecimentos o(a) servidor(a) e os gestores das unidades 

deverão procurar orientações na Central Médica Penitenciária(para unidades situadas na capital) e/ou 

Secretaria Municipal de Saúde para as demais. 

 Higienização das mãos e algemas após as escoltas das PPL acometidas por sinais e sintomas de doenças 

infectocontagiosas.As algemas poderão ser limpas com água e sabão e friccionar pano com álcool a 

70%; 

 Recomenda-se reforçar a limpeza diária, pelo menos duas vezes ao dia, dos ambientes, sanitários, 

refeitórios, salas e superfícies de contato, como tampos de mesa, cadeiras, bandejas, telefones, 

corrimões, barras de apoio etc, nos diversos, com água, sabão e desinfetantes, repetindo-a sempre que se 

faça necessário; 

 Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem aqueles à base de cloro álcoois, 

alguns fenóis e alguns iodóforos e o quaternário de amônio. Ressalta-se que os vírus são inativados pelo 

álcool a 70% e pelo cloro. Portanto, preconiza-se a limpeza destas superfícies com detergente neutro 

seguida da desinfecção com uma destas soluções desinfetantes ou outro desinfetante padronizado, desde 

que seja regularizado junto a ANVISA; 

 Garantir a orientação aos trabalhadores de serviços gerais e limpeza sobre as medidas de proteção e 

precaução durante a realização desses procedimentos, inclusive o fornecimento, utilização e descarte 

adequados de EPI; 

 Higienização periódica das celas e grades, especialmente onde estão as PPL acometidas por sinais e 

sintomas de doenças infectocontagiosas; 

 Uso de máscara de proteção respiratória pela PPL, e pelo servidor, exclusivamente, na condução do 
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caso suspeito; 

 A movimentação de PPL suspeita de infecção por coronavírus deve ser evitada, caso haja necessidade, 

recomenda-se: 

 O individuo deve ser transportado em veículo com compartimento separado entre o motorista e o 

paciente;  

 O individuo deve usar máscara cirúrgica durante todo o transporte;  

 Os profissionais de saúde/segurança que prestarem assistência ou acompanharem o paciente durante 

o transporte deverão utilizar os EPI recomendados (precaução padrão e para aerossóis);  

 Intensificação da higienização das mãos;  

 O veículo utilizado no transporte deverá sofrer limpeza e desinfecção de todas as suas superfícies, 

com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 1%, antes do próximo uso.  

 Notificação dos casos suspeitos e confirmados pela unidade de saúde da Unidade Prisional- UP. 

 

b) Pessoa Privada de Liberdade (PPL): 

 Utilização de máscaras cirúrgicas para PPL com suspeita da doença;  

 Higienização das mãos após contato com outras PPL ou familiares contaminados;  

 Comunicar sintomas a equipe de saúde da UP e/ou aos agentes penitenciários de plantão.  

 

Estágio 2: Perigo Iminente – Situação em que há confirmação de caso suspeito na UP. Todos os itens do 

Estágio 1, mais: 

 Os contatantes deverão ficar em isolamento durante 14 dias, até descarte de novos casos; 

 Acionar o Comitê Estadual de Enfrentamento ao novo Coronavírus (SARS - Cov -2) do Estado da 

Bahia. 

 

Estágio 3: Emergência de Saúde Pública – Situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro 

caso SARS-Cov-2, na UP. 

 Acionar o Comitê Estadual de Enfrentamento ao novo Coronavírus (SARS-Cov-2) do Estado da 

Bahia. 

 

Considera-se caso SUSPEITO de doença pelo Coronavírus 2019 (SARS- Cov -2): 

 

Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que apresente febre e, pelo menos, um dos sinais ou sintomas respiratórios 

(tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, 

dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal 
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e dispneia) E com histórico de viagem para país com transmissão sustentada OU área com transmissão local nos 

últimos 14 dias; OU 

 

Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma 

respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade 

para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, atimento de asa de nariz, 

tiragem intercostal e dispneia) E histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos 

últimos 14 dias. 

 

Caso provável de DOENÇA pelo coronavírus 2019 (covid-19): 

 

Situação 3 – CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado por 

COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de 

garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e 

dispnéia). Nesta situação é importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga, 

mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, 

diarréia, náusea, vômito, desidratação e inapetência. 

 

Reitera-se que estas são as recomendações informadas por evidências disponíveis até a presente data e estão 

sujeitas a revisão mediante novas publicações e estudos científicos, durante a vigência da PANDEMIA. 

 

Cumprir integralmente as orientações recebidas. 

 

 

ANTÔNIO CARLOS ALBUQUERQUE BANDEIRA 

Presidente do Comitê Estadual de Emergências em Saúde Pública – COE 
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