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RESUMO
O presente trabalho traz à baila reflexões 

pautadas na vulnerabilidade das Mulheres Priva-
das de Liberdade do sistema prisional do Estado 
do Rio de Janeiro no que concerne a crise sani-
tária mundial ocasionada pelo vírus COVID-19 
(SARS-CoV-2) e as políticas públicas adotadas 
capazes de conter a propagação do vírus e ga-
rantir os direitos fundamentais a esse grupo de 
vulneráveis. Sob este prisma, diante da implacável 
crise sanitária, compete ao Estado a responsabi-
lidade de promover políticas públicas de forma 
efetiva que possam permitir o acesso a saúde e 
mitigar a insalubridade das mulheres em situação 
de privação de liberdade no sistema prisional. O 
crescente contingente de infectados, bem como a 
célere disseminação do vírus traz a identificação 
de situações de vulnerabilidade na qual as mu-
lheres em situação de privação de liberdade são 
inseridas. O direito à saúde é garantido a todos, 
logo, as mulheres em situação de cárcere são mais 
suscetíveis a contaminação, haja vista que em nos-
so sistema prisional há violações às garantias pre-
vistas constitucionalmente. Por essa razão, é de 
suma importância que o Estado promova como 
política de enfrentamento à pandemia a prioriza-
ção do grupo de Pessoas Privadas de Liberdade 
para recebimento da vacina através do Plano Na-
cional de Operacionalização da Vacinação contra 
COVID-19.
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ABSTRACT
The present work brings up reflections based 

on the vulnerabilities of  Women Deprived of  Liberty 
of  the prison system of  the State of  Rio de Janeiro 
not concerning the global health crisis caused by the 
COVID-19 virus (SARS-CoV-2) and the public 
policies adopted by the State, capable of  containing 
the spread of  the virus and guaranteeing fundamental 
rights to this group of  vulnerable people. From this 
point of  view, given the relentless health crisis, it is 
the State’s responsibility to promote public policies in 
an effective way that can allow the access to health 
and mitigate the unhealthiness of  women deprived of  
liberty in the prison system. The growing contingent of  
infected, as well as the rapid spread of  the virus leads 
to the identification of  situations of  vulnerability in 
which women deprived of  liberty are inserted. The right 
to health is guaranteed to all, therefore, as women in 
prison situations are more susceptible to contamination, 
considering that in our prison system there are violations 
of  the guarantees provided by the Constitution. For this 
reason, it is of  the utmost importance that the State 
promote, as a policy of  confronting the pandemic, the 
prioritization of  the group of  Persons Deprived of  
Liberty to receive the vaccine through the COVID-19 
Vaccination Operationalization National Plan. 

Keywords: COVID-19, right to health, 
vulnerability, vaccination, prison.
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo objetiva analisar as políticas públicas adotadas pelo Governo 
Federal como forma de contenção do COVID-19 (SARS-CoV-2) e a operacionalização 
da imunização, que foi coordenada pelos Estados e Municípios, auxiliada por entidades 
governamentais e não governamentais, durante o enfrentamento da pandemia de 
COVID-19.

A principal forma de reduzir a transmissão do vírus se dá através do isolamento 
social. Contudo, diante da realidade das instituições carcerárias, que não são capazes de 
proporcionar o bem-estar mínimo e tampouco proporciona condições básicas de higiene, 
se torna impossível utilizar tal protocolo, razão pela qual é necessária a promoção de outras 
políticas públicas eficazes. 

A pesquisa versa sobre a constitucionalidade de incluir as mulheres que se encontram 
em situação de cárcere no rol de prioridades da vacinação, como forma de reduzir e conter 
a propagação do vírus, salvaguardando os direitos elencados na Constituição Federal.

De forma cristalina, emergem as mazelas sociais e violações aos direitos 
constitucionais sofridas pelas mulheres privadas de liberdade, o que conduz para a 
necessidade de reestruturar as instituições prisionais sob a ótica do Estado Democrático 
de Direito, alinhando esforços e unindo Estados e Municípios na promoção de políticas 
públicas efetivas.

A pesquisa utiliza a metodologia quantitativa e qualitativa, se baseando nos dados 
apresentados pelos Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 
(GMFs), do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), INFOPEN, e Instituto de 
Segurança Pública (ISP), bem como da legislação positivada, bibliografia e jurisprudência 
pertinente à temática. 

Pretende-se, ainda, comprovar a constitucionalidade da priorização da vacina das 
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mulheres que pertencem aos grupos socialmente vulneráveis que se encontram em situação 
Privada de Liberdade. 

 
2. A PANDEMIA COVID-19 (SARS-CoV-2)

O aparecimento do COVID-19 (SARS-CoV-2) gerou uma crise sanitária mundial, 
vez que a disseminação foi e é muita veloz. O surto de coronavírus (SARS-CoV-2), 
denominado como COVID-19, se propagou rapidamente, contaminando pessoas de todos 
os países, causando grandes impactos na área econômica e ambiental.

Em 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, localizada na província de Cubei, 
na China, foi detectado o primeiro caso de pneumonia. Naquela ocasião, os chineses 
desconheciam a origem de vírus, bem como a sua letalidade.

No início de 2020, o COVID-19 dispersou-se rapidamente pelo mundo e em 09 de 
dezembro de 2020, já haviam sido confirmados mais de 67,7 milhões de casos da doença, 
incluindo mais de 1,5 milhões de óbitos, conforme dados reportados pela OMS (PNO, 
2020).

Com a propagação global do SARS-CoV-2, aliada à sua célere disseminação, milhares 
de pessoas foram contaminadas, aumentando o número de infectados.

A disseminação global do vírus e o célere avanço da respectiva infecção, bem como 
o significativo número de mortes causadas obrigou a Organização Mundial da Saúde a 
declarar o surto como Pandemia, o que foi feito no dia 11 de março de 2020. Para a 
Organização Panamericana de Saúde (OPAS, 2020), “O termo “pandemia” se refere à 
distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. A designação reconhece que, 
no momento, existem surtos de COVID-19 em vários países e regiões do mundo”.

Os sintomas apresentados por pacientes infectados pela SARS-CoV-2 são variáveis 
de leve a graves, e grande parte das pessoas são infectados e permanecem assintomáticos, 
aumentado a transmissão do vírus e consequentemente o número de infectados.

A Organização Panamericana de Saúde (OPAS, 2020) assevera que: 

Ao todo, sete coronavírus humanos (HCoVs) já foram identificados: 
HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-
COV (que causa síndrome respiratória aguda grave), MERS-COV (que 
causa síndrome respiratória do Oriente Médio) e o, mais recente, novo 
coronavírus (que no início foi temporariamente nomeado 2019-nCoV 
e, em 11 de fevereiro de 2020, recebeu o nome de SARS-CoV-2). Esse 
novo coronavírus é responsável por causar a doença COVID-19.

No Brasil, o Ministério da Saúde foi notificado em 26 de fevereiro de 2020, sendo 
a data marco do primeiro caso confirmado e em dezembro de 2020 já haviam sido 
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confirmados mais de 6,7 milhões de casos do COVID-19 e 178 mil óbitos. 

3. PONDERAÇÕES SOBRE ENCARCERAMENTO FEMININO NO BRASIL
 

Em 1921, as Irmãs da Congregação de Nossa Senhora do Bom Pastor D’angers, 
juntamente com mulheres da sociedade carioca, criaram o Patronato das Presas, para 
prestar auxílio ao Conselho Penitenciário do Distrito Federal na vigilância das egressas em 
liberdade condicional. 

Este, sob influências das prisões femininas de outros países da América Latina, 
“consistia em dar um atendimento adequado às questões das mulheres encarceradas, 
com o intuito de caucionar a instalação de uma prisão feminina especializada” (CURCIO, 
FACEIRA, 2017, p, 7).

Contudo, é somente na década de 30 que o sistema prisional foi separado de fato, 
passando a existir prisões para mulheres, nascendo assim, o sistema prisional feminino. 
Destaca Andrade (2011) que o pequeno número de mulheres condenadas justificava, por 
vezes, o adiamento de soluções para a situação degradante na qual se encontravam. 

Enfim, em 1940, há um grande avanço na legislação positivada com o Código Penal 
Brasileiro e em 1941, o Decreto de nº 3.971 de 24 de dezembro, estabeleceu, em seu artigo 
4º que as mulheres cumprirão pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional 
diferenciado:

Art. 4º As mulheres cumprirão pena privativa de liberdade sempre 
que possível na Penitenciária de Mulheres subordinada à Penitenciária 
Central, assegurando-se a separação entre as condenadas a penas de 
reclusão, de detenção e de prisão simples.

Até então, mulheres condenadas cumpriam a pena em cadeias mistas. 
A ideia de um espaço próprio para o cumprimento da pena estava sendo implantada 

desde 1937, ano em que foi fundada a primeira penitenciaria feminina denominada Instituto 
Feminino de Readaptação Social no Rio Grande do Sul. Posteriormente em 1941, na cidade 
de São Paulo, após a promulgação do Decreto n. 12.116/41 foi criada junto à Penitenciária 
do Estado, uma Secção destinada ao Presidio de Mulheres e em 1942, é criado, no Rio de 
Janeiro, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, no bairro de Bangu. 

Embora tenha ocorrido significativo progresso, ainda existia um longo caminho a 
trilhar, eis que os estabelecimentos penais, as estruturas internas desses espaços e as normas 
de convivência no cárcere quase nunca estavam e ainda estão adaptados às necessidades da 
mulher, porque são sempre desenhadas sob a perspectiva do público masculino.

De acordo com o último levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário 
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Nacional – DEPEN, com base nos dados fornecidos pelo INFOPEN, a população 
prisional feminina brasileira, em 2019, era de 37.828 mulheres privadas de liberdade no 
Brasil, sendo que destas, 36.612 mulheres são mantidas em unidades administrados pelas 
Secretarias Estaduais (INFOPEN, 2017).

Embora a população carcerária feminina seja inferior à masculina, no ranking 
mundial, o Brasil ocupa o 4º lugar no que concerne ao encarceramento feminino. 

O perfil das mulheres em situação de privação de liberdade é o de mulheres jovens, 
solteiras, com baixa escolaridade, negras. Dentre os delitos praticados, observa-se que o 
crime de tráfico de drogas é o principal responsável pela maior parte das prisões perfazendo 
um total de 59,9% dos casos. A literatura da área indica que muitas delas buscam ou são 
levadas a este delito por meio de uma figura masculina, o que, mais uma vez, confirma a 
influência das relações de gênero no universo criminal (SOUZA, SILVA E SILVA, 2015).

O ordenamento jurídico brasileiro garante que devem ser respeitados todos os 
direitos não atingidos pela privação da liberdade, resguardando, deste modo, a integridade 
física e moral dos condenados.

4. DIREITO A SAÚDE DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE CÁRCERE

Em 1984 foi publicada a Lei de Execução Penal (LEP). O Art. 14 diz respeito 
à assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, que 
compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico (BRASIL, 1984).

E a Constituição Federal de 1988, considerada um marco histórico na defesa dos 
direitos e garantias, registra em seu corpo, direitos fundamentais, reconhecidos como 
cláusulas pétreas, com destaque para o direito à saúde. 

Neste sentido, o cuidado e o direito à saúde tornaram se um direito de todos, partindo 
de outros princípios constitucionais, como os princípios da integralidade e dignidade.

Assim exposto, é válido pontuar que em 09 de setembro de 2003, a Portaria 
Interministerial nº 1777, instituiu o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 
Este plano prevê a inclusão da população penitenciária no SUS, garantindo que o direito à 
cidadania se efetive na perspectiva dos Direitos Humano.

Ainda nessa toada, de acordo com a INFOPEM (2017), para cumprir os princípios 
constitucionais garantidores de direitos e com o intuito de organizar as ações e serviços de 
saúde dentro dos estabelecimentos penais, os Ministérios da Saúde e o da Justiça, lançaram 
a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional – PNAISP, instituída pela Portaria nº 01, de 02 de janeiro de 2014. 

Neste mesmo ano, através da Portaria de nº 482/2014, foram instituídas normas para 
a operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas 
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de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
estabelecendo normas para o cadastramento das equipes no Sistema de Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) (INFOPEN, 2017)

No âmbito do sistema carcerário, a promoção das ações voltadas à saúde das detentas 
é viabilizada por meio do trabalho executado pelos Municípios, Estados e Distrito Federal 
e através da articulação entre o Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da 
Saúde, à luz das diretrizes e estratégias seguidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Cabe 
destacar que todas as Unidades Federativas aderiram à PNAISP. (INFOPEN, 2017).

Cabe destacar que a dignidade humana consiste na qualidade intrínseca e distintiva de 
cada ser humano que protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, 
bem como assegura condições materiais mínimas de sobrevivência (RAMOS, 2017). 

5. AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E O ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA COVID-19 NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

O impacto causado pelo vírus COVID-19 no sistema carcerário causou grande 
preocupação ao Estado, uma vez que a Constituição Federal em seu art. 196 assevera 
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
(BRASIL,1988). 

Compete ao Estado estabelecer, elaborar meios e políticas públicas, para seu 
controle, contenção e mitigação. Para tanto, foram necessárias diversas ações – a nível 
interno e externo – que envolveram diversos órgãos públicos e privados, gerando uma 
profunda mudança no modus operandi social ao redor do globo (FERREIRA, 2021).

Com o fito de reduzir impacto do COVID-19 no grupo de pessoas em situação de 
penas privativas de liberdade, os recursos oriundos das penas pecuniárias foram destinados 
ao combate do coronavírus, consoante artigo 9 da resolução 313 do CNJ de 2020:

Art. 9. Os tribunais deverão disciplinar a destinação dos recursos 
provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, 
transação penal e suspensão condicional do processo nas ações 
criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos 
necessários ao combate da pandemia COVID-19, a serem utilizados 
pelos profissionais da saúde”. 

Baseado nos dados divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional, em 
26/03/2020, as unidades prisionais localizadas no Estado do Rio de Janeiro adotaram 
medidas para combater a propagação do vírus. 
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6. PRIORIDADES DO PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA 
VACINAÇÃO 

O Ministério da Saúde (MS), por intermédio da Coordenação Geral do Programa 
Nacional de Imunizações (CGPNI), do Departamento de Imunização e Doenças 
Transmissíveis (DEIDT) e a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), apresentou o Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.

Baseado nas discussões desenvolvidas pelos grupos e com a instrução técnica de 
especialistas da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis foi 
elaborado pelo Programa Nacional de Imunizações o “Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra COVID-19” com fulcro na Portaria GAB/SVS n° 28 de 03 de 
setembro de 2020.

Conforme dados do PNO (2020) foi realizado um trabalho em conjunto com a 
Coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde, composta pelos representantes e órgãos 
governamentais e não governamentais, assim como de Sociedades Científicas, Conselhos de 
Classe, especialistas que detém expertise na área de atuação, a Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em consonância com as orientações globais 
da Organização Pan-Americana da Saúde e com Organização Mundial da Saúde (OPAS/
OMS). 

Todas as diretrizes traçadas pelo governo e inseridas no Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 objetivam estruturar as Unidades 
Federativas (UF), os Estados e Municípios tanto no planejamento quanto na 
operacionalização do programa de vacinação para o enfrentamento do vírus, assim como 
todo o planejamento nacional de vacinação foi orientado em conformidade com o registro 
e licenciamento de vacinas, que no Brasil é de atribuição da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), conforme Lei nº 6.360/1976 e regulamentos técnicos como RDC nº 
55/2010, RDC 348/2020 e RDC nº 415/2020. 

A RDC nº 444, de 10 de dezembro de 2020, estabelece a autorização temporária 
de uso emergencial, haja vista o surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2). A respectiva 
autorização permite em caráter experimental a utilização de vacinas de COVID-19 para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública. 

O Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento Dos Impactos da COVID- 
19, através da Resolução n° 8, de 09 de setembro de 2020 instituiu o Grupo de Trabalho 
objetivando coordenar esforços da União, tanto para a aquisição quanto para a distribuição 
de vacinas contra COVID-19.

Em 10/12/2020, foi apresentado ao Ministro Ricardo Lewandowski, o primeiro 
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Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19, em resposta 
ao ofício de nº 1499/2020/DATDOF/CGGM/GM/MS. Contudo, nesse primeiro 
documento não constava como prioridade a População Privada de Liberdade (PPL) nos 
grupos prioritários.

Nessa direção, em 16/12/2020, em caráter oficial, foi apresentado o Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19, inserido no ANEXO II. O 
documento descreve os grupos prioritários e ainda, as diretrizes e recomendações que 
deverão ser seguidas durante o período de vacinação. 

O Estado reconhece a vulnerabilidade da População Privada de Liberdade (PPL) e 
por essa razão, entre os grupos prioritários esta população contempla o 11º lugar em sua 
lista de prioridade para receber a vacina contra COVID-19. 

As recomendações trazidas pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
servem para viabilizar o acesso à imunização que interfere, de forma direta, desde o 
planejamento até a operacionalização do protocolo de vacinação que foi implantado em 
todos os estabelecimentos penais do território nacional. Esses protocolos são articulados 
entre as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, aliado às Secretarias Estaduais de 
Justiça (Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou correlatos), conforme preconiza 
a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 
Sistema Prisional (PNAISP). 

Diante do resultado frente a propagação da COVID-19, observa-se que o grupo 
de pessoas em situação de Privação de Liberdade são vulneráveis, eis que enfrentam um 
sistema carcerário eivado de mazelas, cujo impacto causado pela deflagração da crise 
sanitária poderá causar danos irreparáveis. 

Por essa razão, é imprescindível que o Estado estabeleça critérios, articulando 
todos os entes federativos e padronizar todas as atividades, através do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação, que permitam proteger os indivíduos condicionados à 
extrema vulnerabilidade, vez que a realidade que vivem os tornam passiveis à contaminação 
de doenças infectocontagiosas.

Merece registro que são cristalinas as más condições estruturais no ambiente 
carcerário, sendo que estas interferem diretamente na habitação das mulheres privadas de 
liberdade. Ademais, a circulação restrita e a lotação das selas, de forma direta, inviabiliza a 
adoção de medidas não farmacológicas. 

Nessa esteira, observa se a incidência de inúmeros motivos, capazes de justificar a 
prioridade no acesso à imunização visando a redução e os riscos de contágio e proteger os 
indivíduos que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença.
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7. CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO CÁRCERE E A IMUNIZAÇÃO DAS 
MULHERES COMO GARANTIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA

A população carcerária encontra-se a mercê de condições degradantes e desumanas. 
Instalações precárias, celas superlotadas e sem ventilação adequadas concorrem para que 
haja contaminação do COVID -19 (SARS-CoV-2). 

Tendo em vista não se tratar de um problema desconhecido, razão pela qual torna-
se necessário o tratamento diferenciado e prioritário aos indivíduos que se encontram 
em situação de cárcere. As latentes violações dos direitos fundamentais são vistas na 
manifestação do Ministro Luís Edson Fachin, que ao tecer o julgamento da ADPF 347, 
asseverou: 

[...] no sistema prisional brasileiro, ocorre violação generalizada de 
direitos fundamentais dos presos no tocante à dignidade, higidez física 
e integridade psíquica. A superlotação carcerária e a precariedade das 
instalações das delegacias e presídios, mais do que inobservância, pelo 
Estado, da ordem jurídica correspondente, configuram tratamento 
degradante, ultrajante e indigno a pessoas que se encontram sob 
custódia. (BRASIL, 2015)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 21 de dezembro de 2020 divulgou que 
54.827 mil pessoas foram contaminadas pelo vírus COVID-19, sendo 41.971 pessoas em 
situação de cárcere. 

Os números de indivíduos que testaram positivo para o vírus sob a custódia do 
Estado são relevantes e significativos e comprovam que a estrutura atual, tanto dos 
estabelecimentos prisionais quanto dos socioeducativos, de forma direta, contribui para a 
disseminação do vírus. 

Todas as garantias de direitos elencadas na Constituição Federal devem ser 
asseguradas, independente da tipificação da pena ou da instituição penitenciaria. Seguindo 
o mesmo raciocínio, Freitas (2005, p. 381) assevera: “ [...] o Estado brasileiro precisa ser 
responsável pela eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais, já em suas obrigações 
negativas, já em suas dimensões prestacionais. Será, nessa perspectiva, proporcionalmente 
responsabilizável, tanto por ações como por omissões [...]”. 

A definição de dignidade não tem delimitação específica, mas não se pode 
acreditar que sua existência seja mera utopia. Em vários contextos nota-se sua existência, 
especialmente em situações que ferem seus preceitos constitucionais. 

Desta feita, observa-se que a dignidade da pessoa humana é um princípio jurídico e 
é considerado norma hierárquica, como ensina Greco (2015): 
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Na seara penal, o princípio da dignidade da pessoa humana serve como 
o princípio reitor de muitos outros, tal como ocorre com o princípio da 
individualização da pena, da responsabilidade pessoal, da culpabilidade, 
da proporcionalidade etc., que nele buscam seu fundamento de validade. 
As Constituições democráticas, como regra, preveem expressamente 
o princípio da dignidade da pessoa humana, que deverá ser entendido 
como norma de hierarquia superior, destinada a orientar todo o sistema 
no que diz respeito à criação legislativa, bem como para aferir a validade 
de normas que lhe são inferiores. Assim, por exemplo o legislador 
infraconstitucional estaria proibido de criar tipos penais incriminadores 
que atentassem contra a dignidade da pessoa humana, ficando proibida a 
cominação de penas cruéis, ou de natureza aflitiva [...] (p.67 ). 

Logo, a dignidade é inerente à pessoa humana, por essa razão há de ser preservada 
em todas as circunstâncias, independente de sexo, raça, idade, origem, condições sociais, 
seguindo os preceitos constitucionais. 

8. CONCLUSÃO

Constata-se que é necessário analisar o tema de forma responsável e com um olhar 
humanizado, contextualizando adoção de medidas preventivas visando redução dos riscos 
epidemiológicos e a propagação da infecção causada pelo novo coronavírus – COVID-19. 
Observa-se que priorizar a vacinação no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional 
e do sistema socioeducativo, não se trata de um capricho e sim da necessidade de proteger a 
vida e saúde das pessoas privadas de liberdade baseado na realidade do sistema penitenciário 
nacional

É notório que o sistema de encarceramento pátrio se encontra em descompasso 
entre o disposto na Lei de Execução Penal e a realidade das penitenciárias brasileiras, como 
se constata da ADPF 347, cujo julgamento do STF entre inúmeros elementos, pronunciou-
se acerca da situação prisional no país e considerou que se trata de um “estado de coisas 
inconstitucional”, com “violação massiva”.

Logo, como demonstrado, o Poder Público não cumpre os ditames legais, tampouco 
as funções primordiais da pena, além de ser omisso nos elementos considerados básicos 
que exige o processo de ressocialização das mulheres em situação de cárcere. 

Merece registro que não basta o cumprimento da pena per si, é necessário objetivar 
a humanização e ressocialização da apenada. Durante o período em que o Estado cerceia 
a liberdade individual, cerceia também, de forma concomitantemente, outros direitos e 
garantias constitucionais.

Nessa linha de pensamento, é relevante explicitar que a deflagração da pandemia 
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fez acentuar as mazelas do cenário do cárcere, comprovando assim, a inobservância de 
inúmeras garantias fundamentais das mulheres encarceradas, sendo necessário beneficiar 
esse grupo utilizando estratégias de prevenção. 

O que de fato se propôs com o presente estudo não foi somente destacar a famigerada 
questão em que as mulheres encarceradas são submetidas e sim a garantia constitucional 
que lhe é assegurado no que concerne ao direito à saúde, e respeito à integridade física e 
moral, conforme preconiza o artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal.

O Estado, após elaborar políticas públicas, como adoção de providências, e medidas 
sanitárias, como a redução de aglomerações, visando a redução da disseminação do vírus, 
de forma assertiva, incluiu, tardiamente, o sistema penitenciário como prioridade no Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. Dessa forma, permitiu 
que fossem resguardados os direitos constitucionais, como o direito à saúde e a proteção 
da vida das pessoas privadas de liberdade, reduzindo tanto a disseminação do vírus quanto 
o número de óbito trazidas pela pandemia do COVID-19.
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