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COVID-19: PRISÕES E DETENÇÃO NA AMÉRICA LATINA

As prisões e outros centros de detenção representam um ambiente de alto risco para a propagação
do COVID-191, especialmente quando prevalece a
superlotação em que não são mantidos os padrões adequados de saneamento e higiene e há
capacidade limitada para garantir o acesso a tratamentos médicos.
Em vários países, o risco exacerbado de infecção
por COVID-19 nas prisões, combinado com mais
restrições às visitas e de comunicação com as pessoas de fora, intensificou a ansiedade e as tensões
entre a população carcerária, que resultou em rebeliões, evasões e violência2.
Garantir a segurança e a saúde das pessoas privadas de liberdade e de agentes penitenciários
exige ações urgentes para reduzir os riscos e as
consequências da infecção generalizada pelo vírus.

Milhares de pessoas usuárias de drogas também
são detidas contra sua vontade em centros de reabilitação privados, em toda a região e geralmente em condições de superlotação7.
Tais condições restritas e o fato de que pessoas
privadas de liberdade possuem inúmeras restrições em atividades essenciais como comer, tomar
banho e usar o banheiro e, geralmente, não há
itens básicos de higiene pessoal como água e sabão, além da ausência de cumprimento dos mínimos padrões sanitários 8 , torna-se impossível a
prevenção do COVID-19 nestes locais9.
As pessoas privadas de liberdade também têm
maior probabilidade de apresentar condições de
saúde subjacentes e maior risco de prevalência de
HIV, hepatite viral e tuberculose, que aumentam
sua vulnerabilidade à infecção por COVID-1910.

2. Exemplos de desencarceramento no mundo
1. Prisões e detenção na América Latina
Um grande número de pessoas é mantida em prisões na América Latina. No México há mais de
200.000 pessoas presas3, ao passo que, no Brasil,
há mais de 770.000 pessoas presas (40% por delitos relacionados à drogas) e uma superpopulação
de 165% 4 . A superlotação carcerária supera a
monta de 150% na Colombia5, e 230% no Peru6.
Na Bolívia, as pessoas detidas provisoriamente representam 67% do total.

Assim como ocorreu na Colombia11 e no Perú12,
em muitos países do mundo foram confirmados
casos e mortes por COVID-19 entre presos e agentes. Por isso, muitas nações então tomando medidas para reduzir a população carcerária como
uma estratégia chave de prevenção à disseminação do virus.

Por exemplo, o Reino Unido permitirá a liberdade
antecipada de cerca de 50 mulheres grávidas;

C: Proceder com a liberação imediata de todas as
pessoas detidas contra a sua vontade em centros
privados de “reabilitação” do uso de drogas.

muitos Estados dos EUA estão liberando pessoas
presas provisoriamente; o Irã libertou quase
10.000 pessoas; a Índia concederá liberdade temporária condicional ou mediante pagamento de fiança para mais de 46.000 pessoas; e a Indonésia
concederá liberdade antecipada a 30.000 pessoas
para impedir a disseminação do COVID-1913.

D: Determinar a liberdade antecipada e suspender ou reduzir as prisões de mulheres que cumpram um ou mais dos seguintes critérios.

Embora essa tendência esteja avançando na América Latina, as liberações acordadas até o momento são muito limitadas, quando comparadas
a outras regiões. Na Colômbia 14 , México 15 e
Perú 16 , o número estimado de pessoas que podem ser libertadas é de 3%, 5% e 3% da população
carcerária, respectivamente, enquanto na Índia,
Indonésia e Mianmar as porcentagens sobem
para 9 %, 11% e 33%17.
Na Colômbia, todas as pessoas presas por delitos
de drogas foram excluídas da liberação, independente de suas circunstâncias pessoais 18 , o que
não obedece a nenhum critério de saúde pública.
Por outro lado, a Lei de Anistia no México inclui
alguns critérios mínimos, embora insuficientes,
de vulnerabilidade e proporcionalidade19.

3. Recomendações
A: Suspender ou reduzir as detenções e o ingresso a prisão para pessoas que sejam vulneráveis e/ou representem ameaça mínima, assim
como para pessoas detidas por delitos menores e
delitos não violentos, incluindo o consumo e
posse de drogas, e para pessoas que violen as disposições de toque de recolher e da quarentena20.
B: Proceder com a liberação antecipada das
prisões e de outros centros de detenção aos que
são vulneráveis e/ou representam uma mínima
ameaça: idosos, mulheres grávidas, menores de
idade, pessoas que tenham problemas de saúde,
pessoas presas preventivamente e denunciadas
por delitos menores e sem grave ameaça,
incluindo o uso e posse de drogas21. Se medidas
alternativas
ao
encarceramento
forem
22
estabelecidas , estas deverão ser compatíveis
com a prevenção do COVID-19.

i.

Mulheres que estejam em prisão preventiva (salvo nos casos previstos pela CIDH).

ii.

Mulheres com idade superior a 50 anos
de idade ou que tenham problemas de saúde subjacentes que as coloquem em
maior risco.

iii.

Mulheres grávidas ou lactantes que vivam
com seus filhos na prisão ou que tenham
filhos menores ou outras pessoas que requeiram seus cuidados.

iv.

Mulheres que estejam presas por delitos
menores ou não violentos, incluindo delitos relacionados a drogas.
Mulheres que estejam próximas de cumprir as suas penas.

v.

E: Prestar cuidados contínuos após a liberdade
das pessoas presas, incluindo fornecimento
imediato de documentos oficiais de identidade,
transporte seguro ao domicílio e apoio para obter
alimentos, abrigo, emprego, assistência aos filhos
e assistência de saúde23. Nenhuma mulher deve
ser retornada a locais em que corra risco de sofrer
abuso.
F: Garantir a saúde e a segurança das pessoas
que vão permanecer em situação de cárcere:
i.

ii.

iii.

Melhorar padrões de saneamento e higiene para prevenir a propagação do
COVID-19 nas prisões, incluindo o fornecimento gratuito de água e sabão, para permitir que as mãos sejam lavadas com frequência, além da sanitização e desinfecção ambiental.
Garantir a disponibilidade e o fornecimento de equipamentos de proteção individual, especialmente para os profissionais da saúde24.
Garantir a disponibilidade de testes para
COVID-19, estabelecimentos de isolamento adequados para a quarentena

iv.

v.

(sem isolamento desnecessariamente
prolongado) e acesso a tratamento médico. Aos que necessitarem de tratamento
médico, devem ser transferidos para hospitais ou centros de saúde para receber
atendimento profissional.
Permitir que as pessoas privadas de liberdade mantenham comunicação com outras que estão fora da prisão, através de
comunicação telefônica ou virtual, sem
custo25. Se os visitantes não puderem mais
trazer comida ou artigos de higiene pessoal, como no Peru, Bolívia e Equador, os
governos devem fornecer os suprimentos
adequados.
Assegurar que as pessoas com dependência a drogas recebam um tratamento adequado enquanto estiverem na prisão, inclusive através do fornecimento de respiradores.
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