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Covid-19 no Sistema Prisional Atualizado em: 13/10/2020

Total
43.563  

casos confirmados
20,6% (últimos 30 dias)
 *4,1% (última semana)

201
óbitos registrados

10,9% (últimos 30 dias)
2,5% (última semana)

32.795
casos confirmados

116
óbitos registrados

Pessoas Presas

10.768
casos confirmados

85
óbitos registrados

Servidores

*o percentual de crescimento semanal desconsidera os casos de MG, os quais foram 
informados apenas nesta edição, impossibilitando o comparativo.
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Covid-19 no Sistema Prisional

A produção e a disseminação de dados é tarefa fundamental das instituições públicas. Para que cidadãos possam ter acesso à informação 
– e assim firmem posição acerca dos acontecimentos –, bem como para que gestores públicos possam tomar decisões baseadas em 
evidências, é essencial que dados sejam disponibilizados a partir de metodologia adequada e transparente, explicitando as limitações a 
que estão sujeitos.
 
Nessa perspectiva, é importante ressaltar alguns aspectos acerca das informações consolidadas e publicadas semanalmente pelo CNJ 
quanto à ocorrência de casos e óbitos por Covid-19 nos sistemas prisional e socioeducativo, nas diversas unidades da federação.
 
Entre as principais limitações encontradas nos dados produzidos pelas unidades da federação está a indisponibilidade de informações ao 
público externo (com boletins apenas para consulta interna), bem como inconsistência entre fontes diferentes de informação – 
considerando dados das Secretarias de Saúde e de Administração Penitenciária, bem como do Judiciário. Além disso, cabe ressaltar, há 
casos de total ausência de qualquer modalidade de boletim informativo ou de sistemática específica de produção desses dados.
 
Entre os estados que dão publicidade a tais informações, cabe notar que há variações no que se refere à periodicidade, assim como ao tipo 
de dado divulgado e seu nível de detalhamento. Informações desagregadas por unidades prisionais ou socioeducativas, número de 
indivíduos recuperados e número de indivíduos com resultado negativo na testagem para a Covid-19 estão entre os dados divulgados 
apenas por algumas unidades federativas – impossibilitando, portanto, uma padronização e comparação dessas informações em nível 
nacional.
 
Assim, de forma a se ter maior clareza e transparência ao se analisar o conjunto de dados aqui apresentados, é importante levar em 
consideração a existência dessas limitações e as diferenças nos processos de sistematização e divulgação das informações pelos próprios 
estados. Vale ainda ressaltar que informações referentes ao sistema socioeducativo, assim como dados relativos a servidores, em ambos os 
sistemas, são ainda menos transparentes, sendo divulgados por um número bastante inferior de unidades federativas.
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Casos confirmados e óbitos por Região - Sistema Prisional

Servidores Pessoas Presas

● Casos 
confirmados

● Óbitos 
registrados

● Casos 
confirmados

● Óbitos 
registrados

Atualizado em: 13/10/2020
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Evolução no número de casos e óbitos - Sistema Prisional

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 13/10

ÓBITOS
(registro 

cumulativo)
)

2 4 11 17 25 32 36 49 52 54 58 58 64 66 71 74 82 88 90 100 104 106 110 110 111 115 116

*O acentuado aumento observado entre 5/10 e 13/10 se deve, em parte, à inclusão de casos de MG, divulgados apenas em 
13/10, mas referentes a casos confirmados anteriormente.
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Evolução no número de casos e óbitos - Sistema Prisional

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 13/10

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 85

*O acentuado aumento observado entre 5/10 e 13/10 se deve, em parte, à inclusão de casos de MG, divulgados apenas em 
13/10, mas referentes a casos confirmados anteriormente.
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*SP: Os dados de SP incluem 903 confirmados com exame PCR e 7.837 testes rápidos com resultados positivos, além de 31 óbitos.
*RJ: Os dados de RJ incluem 39 confirmados com exame PCR e 410 testes rápidos com resultados positivos, além de 16 óbitos.
*MG: Os dados de MG foram recebidos em 13/10, mas refletem casos registrados em datas anteriores.
*MG (óbitos): Dado retificado em razão do envio de informações pelo GMF do estado. 

Número de casos e óbitos por UF, com recorte semanal – Sistema Prisional
 

Pessoas Presas

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

ÓBITOS 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 7 8 8 8 16 31

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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Número de casos e óbitos por UF, com recorte semanal – Sistema Prisional

Servidores

*SP: Os dados incluem 1.005 confirmados com exame PCR e 729 testes rápidos com
resultados positivos, além de 31 óbitos.
*RS: A Seapen/RS suspendeu a divulgação do número de servidores positivos para Covid-19.
*MG: Os dados foram recebidos em 13/10, mas refletem casos registrados em datas anteriores.

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 31

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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Realização de testes para detecção de Covid-19

Sistema Prisional

Ceará informou 9.265 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 1055 4794
CE* 9265
DF 8698 6488
ES 1859 675
GO 3569 4477
MA 688 910
MT 2845 1006
MS 2553 292
MG 8775 1149
PA 1500 1031

Total de Testes*

Pessoas Privadas de 
Liberdade:

95.084

Servidores:
44.917

UF
Testes Realizados

Pessoas Privadas 
de Liberdade

Servidores

PB 137 326

PR 1864 1408

PE 2181 1340

PI 1158 600

RJ 2588 1995

RN 665 1400

RS 9873 682

RO 400 400

RR - -

SC 3862 2614

SP 37355 10752

SE 473 498

TO 1310 418

● Testes realizados até 30/09. O 
número refere-se apenas ao 
quantitativo informado ao 

DMF/CNJ, até 12/10, pelos GMFs 
nos respectivos estados.
Os números de testes 

realizados são atualizados 
quinzenalmente
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Covid-19 no Sistema Socioeducativo

22
óbitos registrados

4.391
casos confirmados

Total

982
casos confirmados

0
óbitos registrados

Adolescentes em privação de liberdade

3.409  
casos confirmados

22
óbitos registrados

Servidores

Atualizado em: 13/10/2020

4,8%(últimos 30 dias)  12,3% (últimos 30 dias) 
4,8% (última semana)
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Casos confirmados e óbitos por Região - Sistema Socioeducativo

Servidores Adolescentes em privação de Liberdade

Atualizado em: 13/10/2020

● Casos 
confirmados

● Casos 
confirmados

● Óbitos 
registrados
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Evolução no número de casos e óbitos - Sistema Socioeducativo

Adolescentes Privados de Liberdade
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Evolução no número de casos e óbitos - Sistema Socioeducativo

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 13/10

ÓBITOS
(registro 
cumulativo)) 11 11 13 14 14 16 16 17 17 17 18 19 19 21 21 22 22 22
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Número de casos e óbitos por UF, com recorte semanal – Sistema Socioeducativo
 

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.

*RJ: Os dados foram recebidos em 1/10, mas refletem casos registrados em datas 
anteriores.

.
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Número de casos e óbitos por UF, com recorte semanal – Sistema Socioeducativo

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 incluem 46 confirmados com exame PCR e 154 testes rápidos com resultados positivos.
*RJ: Os dados foram recebidos em 1/10, mas refletem casos registrados em datas anteriores.

.
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Realização de testes para detecção de Covid-19

Sistema Socioeducativo

UF

Testes Realizados

Adolescentes 
Privados de 
Liberdade

Servidores

AC 22 155
AL 95 180
AP 5 75
AM - -
BA 819 2131
CE 255 673
DF 917 1862
ES - -
GO 19 589
MA 2 315
MT 31 350
MS 92 96
MG - -
PA 123 64

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

Total de Testes

Adolescentes 
Privados de 
Liberdade:

8.448

Servidores:
17.476

UF

Testes Realizados

Adolescentes 
Privados de 
Liberdade

Servidores

PB - -

PR 150 360

PE 480 848

PI 5 -

RJ 253 102

RN 6 26

RS 403 1372

RO 45 231

RR 46 174

SC 50 627

SP 4393 7074

SE 221 100

TO 16 72

● Testes realizados até 30/09. O 
número refere-se apenas ao 
quantitativo informado ao 

DMF/CNJ, até 12/10, pelos GMFs 
nos respectivos estados.
Os números de testes 

realizados são atualizados 
quinzenalmente


