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Resumo: O Brasil se tornou o quarto país com o maior número de diagnósticos 

de COVID-19 em ambiente carcerário. Dados da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, evidenciaram que a 

incidência chega a ser 38 vezes superior à da população em geral. Assim, o 

estudo objetiva analisar na literatura científica, as principais considerações 

relativas às medidas de controle da COVID-19 em ambiente carcerário. Trata-se 

de uma revisão narrativa da literatura realizada no mês de setembro de 2020. A 

busca ocorreu nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 

Scientific Electronic Library Online, Índice Bibliográfico Español en Ciencias de 

la Salud e Web of Science, através do cruzamento dos descritores “COVID-19” 

e “prisões[U1] ”. Estabeleceu-se como critérios de inclusão, pesquisas nos 

idiomas português, inglês e espanhol, e como exclusão, publicações sem 

disponibilidade na íntegra. Foram identificadas 118 publicações. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 10 publicações compuseram a 

amostra final. A literatura revela que o controle da disseminação da COVID-19 

em ambiente carcerário é um desafio, visto que a população carcerária excede 

a capacidade, dificultando assim, uma das principais medidas de controle, que é 

o distanciamento social. Em alguns países como Brasil e Portugal, para reduzir 

a contaminação nesse ambiente, houve liberação de presos em situação de 

maior vulnerabilidade. A disponibilização de Equipamentos de Proteção 

Individual para presos e profissionais, além da testagem desses sujeitos, foram 

medidas apontadas como essenciais. Todavia, há escassez de equipamentos e 

desigualdade na oferta de testes. Diante disso, faz-se necessária uma resposta 

de saúde pública ampla, que contemple as especificidades desta população. O 

investimento na testagem maciça dos presos e dos profissionais é fundamental 

 
1 Universidade Regional do Cariri, e-mail: raquelsampaio224@gmail.com 
2 Universidade Regional do Cariri, e-mail: ca896710@gmail.com 
3 Universidade Regional do Cariri, e-mail: samires.soares@gmail.com 
4 Universidade Regional do Cariri, e-mail: jcncruz007@gmail.com 
5 Universidade Regional do Cariri, e-mail: lucilandiasousa18@gmail.com 
6 Universidade Regional do Cariri, e-mail: geycyenf.ga@gmail.com 



 V SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 
XXIII Semana de Iniciação Científica  

07 a 11 de Dezembro de 2020 
Tema: “Os impactos e desafios da pandemia pela COVID-19 no 

ensino, pesquisa e extensão” 
 

 

 
 

 

para a projeção epidemiológica e transparência, a fim de possibilitar o 

desenvolvimento de estratégias efetivas de combate à COVID-19 neste cenário. 
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