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Total
39.595  

casos confirmados
28,9% (últimos 30 dias)
 4,1% (última semana)

199
óbitos registrados

8,8% (últimos 30 dias)
2,1% (última semana)

29.600
casos confirmados

115
óbitos registrados

Pessoas Presas

9.995
casos confirmados

84
óbitos registrados

Servidores
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Ao se analisar o cenário atual da pandemia de Covid-19, dentro e fora das unidades de privação de liberdade, é 
fundamental que para além dos números totais da doença seja também acompanhado o modo como tem se dado 
a evolução do quantitativo de casos registrados. De acordo com os dados oficiais, a Covid-19 atingiu o sistema 
carcerário pouco mais de um mês após os primeiros casos serem notificados no Brasil.  

Desde então, tanto nos presídios quanto fora deles, o número de ocorrências evoluiu de forma similar, com um 
crescimento exponencial seguido de gradual desaceleração. O aumento de casos de Covid-19 entre a população 
geral no país chegou a atingir 477% entre os meses de maio e junho, e 645% nas unidades prisionais no mesmo 
período. A partir do fim de maio, um processo de desaceleração gradual fez com que o acréscimo no número de 
casos mensais retroagisse consideravelmente, chegando a 23% no geral e 30% nos presídios, entre setembro e 
outubro.*

A interpretação desses números deve ser feita com cautela por diferentes razões. Em primeiro lugar, devido às 
fragilidades na produção desses dados – em razão de questões como a baixa testagem e a precariedade para se 
realizar diagnósticos –, além das diferenças entre as duas populações (sobretudo quanto à faixa etária) e também as 
condições existentes no ambiente prisional, que podem interferir significativamente nesse cenário. 

Segundo, e mais importante, porque a permanência de um crescimento mais elevado nos números da Covid-19 nas 
prisões pode revelar uma condição temerária e que é objeto de preocupação de muitos especialistas: a de que o 
contexto prisional, com entrada e saída constante de pessoas e baixas condições de prevenção, pode se converter 
em um local de difícil mitigação do vírus, que poderia se manter reproduzindo-se indefinidamente, a exemplo do 
que já ocorre com outras doenças.

*Nota: o percentual de crescimento mensal de casos na população em geral e no sistema carcerário se refere à variação no total de registros 
acumulados entre o primeiro dia do mês de referência e o primeiro dia do mês anterior.
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Servidores Pessoas Presas

● Casos 
confirmados

● Óbitos 
registrados

● Casos 
confirmados

● Óbitos 
registrados
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Pessoas Presas

1o caso

DATA 17/4 20/4 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5 1/6 8/6 15/6 22/6 29/6 6/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 7/09 14/09 21/09 28/09 5/10

ÓBITOS
(registro 

cumulativo)
)

2 4 11 17 25 32 36 49 52 54 58 58 64 66 71 74 82 88 90 100 104 106 110 110 111 115
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Servidores

1o caso

DATA 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5 1/6 8/6 15/6 22/6 29/6 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 7/09 14/09 21/09 28/09 5/10

ÓBITOS
(registro 

cumulativo)
2 4 15 22 29 34 40 41 48 56 61 61 65 65 68 73 75 77 77 78 82 83 84 84
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*SP: Os dados de SP incluem 856 confirmados com exame PCR e 7.473 testes rápidos com
resultados positivos, além de 29 óbitos.
*RJ: Os dados de RJ incluem 39 confirmados com exame PCR e 388 testes rápidos com
resultados positivos, além de 16 óbitos.

 

Pessoas Presas

UF AM MA MS PI SE MT PB RO AC ES PR SC CE DF GO PE RS RR MG RJ SP

ÓBITOS 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 8 8 8 10 16 29

A incidência de casos deve ser analisada à luz 
dos contextos locais, com especial atenção para: 
● o tamanho das populações privadas de 

liberdade nesses estabelecimentos e seus 
respectivos quadros de servidores;

● a política de testagem adotada por cada 
Unidade da Federação nessas instituições;

● a transparência e regularidade na 
divulgação dessa informação.

UFs que apresentam maior número absoluto de 
casos registrados não necessariamente são 
aquelas com situação mais alarmante, uma vez 
que esse número pode refletir aspectos como: 
maior quantitativo de indivíduos privados de 
liberdade; adoção de políticas de testagem em 
massa, capazes de diagnosticar casos mesmo 
entre assintomáticos; regularidade quanto à 
atualização e à divulgação desses dados.
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Servidores

*SP: Os dados de SP incluem 978 confirmados com exame PCR e 720 testes rápidos com
resultados positivos, além de 30 óbitos.
*RS: A Seapen/RS suspendeu a divulgação do número de servidores positivos para Covid-19..

UF CE DF PB PE PI PR SC AM SE TO AL ES BA RJ MT RO PA MA SP

ÓBITOS 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 9 30

A incidência de casos deve ser analisada à luz 
dos contextos locais, com especial atenção para: 
● o tamanho das populações privadas de 

liberdade nesses estabelecimentos e seus 
respectivos quadros de servidores;

● a política de testagem adotada por cada 
Unidade da Federação nessas instituições;

● a transparência e regularidade na 
divulgação dessa informação.

UFs que apresentam maior número absoluto de 
casos registrados não necessariamente são 
aquelas com situação mais alarmante, uma vez 
que esse número pode refletir aspectos como: 
maior quantitativo de indivíduos privados de 
liberdade; adoção de políticas de testagem em 
massa, capazes de diagnosticar casos mesmo 
entre assintomáticos; regularidade quanto à 
atualização e à divulgação desses dados.
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Sistema Prisional

Ceará informou 7.872 testes, sem distinção entre PPL e servidores 
(portanto não contabilizados no total).

Os campos marcados com traço (-) indicam que não houve 
disponibilização do dado.

UF
Testes Realizados

Pessoas Privadas 
de Liberdade

Servidores

AC 368 691
AL 192 466
AP 811 429
AM 305 76
BA 996 4552
CE* 7872
DF 8082 6488
ES 1859 675
GO 3569 4344
MA 610 876
MT 2845 1006
MS 2074 292
MG - -
PA 1500 1031

UF
Testes Realizados

Pessoas Privadas 
de Liberdade

Servidores

PB 137 326

PR 1719 1408

PE 2115 1324

PI 1158 600

RJ 2563 1961

RN 665 1400

RS 8813 682

RO 400 400

RR - -

SC 2986 2442

SP 25414 10570

SE 473 498

TO 865 336

● Testes realizados até 15/09. O 
número refere-se apenas ao 
quantitativo informado ao 

DMF/CNJ, até 28/09, pelos GMFs 
nos respectivos estados.
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22
óbitos registrados

4.190
casos confirmados

Total

941
casos confirmados

0
óbitos registrados

Adolescentes em privação de liberdade

3.249  
casos confirmados

22
óbitos registrados

Servidores

Atualizado em: 5/10/2020

4,8%(últimos 30 dias)  8% (últimos 30 dias) 
1% (última semana)
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Servidores Adolescentes em privação de Liberdade

Atualizado em: 5/10/2020

● Casos 
confirmados

● Casos 
confirmados

● Óbitos 
registrados
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Adolescentes Privados de Liberdade
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Servidores

DATA 15/6 22/6 29/6 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 7/09 14/09 21/09 28/09 5/10

ÓBITOS
(registr

o 
cumulat

ivo))

11 11 13 14 14 16 16 17 17 17 18 19 19 21 21 22 22
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Adolescentes Privados de Liberdade

A incidência de casos deve ser analisada à luz 
dos contextos locais, com especial atenção para: 
● o tamanho das populações privadas de 

liberdade nesses estabelecimentos e seus 
respectivos quadros de servidores;

● a política de testagem adotada por cada 
Unidade da Federação nessas instituições;

● a transparência e regularidade na 
divulgação dessa informação.

UFs que apresentam maior número absoluto de 
casos registrados não necessariamente são 
aquelas com situação mais alarmante, uma vez 
que esse número pode refletir aspectos como: 
maior quantitativo de indivíduos privados de 
liberdade; adoção de políticas de testagem em 
massa, capazes de diagnosticar casos mesmo 
entre assintomáticos; regularidade quanto à 
atualização e à divulgação desses dados.
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Servidores

UF AC AP CE DF ES RS BA AL SP PE

ÓBITOS 1 1 1 1 1 2 3 3 4 5

A incidência de casos deve ser analisada à luz 
dos contextos locais, com especial atenção para: 
● o tamanho das populações privadas de 

liberdade nesses estabelecimentos e seus 
respectivos quadros de servidores;

● a política de testagem adotada por cada 
Unidade da Federação nessas instituições;

● a transparência e regularidade na 
divulgação dessa informação.

UFs que apresentam maior número absoluto de 
casos registrados não necessariamente são 
aquelas com situação mais alarmante, uma vez 
que esse número pode refletir aspectos como: 
maior quantitativo de indivíduos privados de 
liberdade; adoção de políticas de testagem em 
massa, capazes de diagnosticar casos mesmo 
entre assintomáticos; regularidade quanto à 
atualização e à divulgação desses dados.

*BA: Os dados da Bahia incluem 46 confirmados com exame PCR e 154 testes rápidos com 
resultados positivos
.
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Sistema Socioeducativo

UF

Testes Realizados

Adolescentes 
Privados de 
Liberdade

Servidores

AC 16 146
AL 95 180
AP - 8
AM - -
BA 819 2131
CE 227 663
DF 904 1795
ES - -
GO 13 581
MA - 315
MT 31 350
MS 92 96
MG - -
PA 76 5

Os campos marcados com traço (-) indicam que não houve 
disponibilização do dado.

UF

Testes Realizados

Adolescentes 
Privados de 
Liberdade

Servidores

PB - -

PR 141 325

PE 461 842

PI 5 -

RJ 253 94

RN 6 26

RS 403 1372

RO 43 231

RR 1 70

SC 30 619

SP 4095 7074

SE 221 100

TO 16 72

● Testes realizados até 15/09. O 
número refere-se apenas ao 
quantitativo informado ao 

DMF/CNJ, até 28/09, pelos GMFs 
nos respectivos estados.


