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A mulher presa – Panorama mundial

• A taxa de encarceramento de mulheres vem  crescendo  mais 
rapidamente do que a de homens  - em muitos países, duas vezes mais.

• Em geral, o crescimento se deve a condenações por tráfico de drogas

• As minorias apresentam taxas mais altas de encarceramento (nos Estados 
Unidos mulheres negras são três vezes mais encarceradas do que 
mulheres brancas)

• O perfil da mulher presa é semelhante ao de homens presos: jovens, baixa 
escolaridade, pobres e desempregadas no momento do crime

• Grande parte das mulheres presas foi vítima de abuso sexual ou físico

• Duas vezes mais do que homens, quando mulheres cometem crimes 
violentos a vítima é alguém conhecido

• Mulheres presas recebem menos visitas do que homens presos

• Filhos de mulheres presas raramente ficam com os pais 



Número de pessoas presas por sexo nas quatro maiores populações carcerárias do mundo

e distribução da população prisional por sexo

2011



Crescimento da População Carcerária no Brasil
Brasil – 1995 a 2011
Total e Taxa por 100 mil habitantes



Taxas de encarceramento - 100 mil habitantes / homens / mulheres 
Brasil - 2005 a 2011   e  crescimento das respectivas taxas - 2011/2005

Sistema Penitenciário

Fonte: DEPEN



Taxas de encarceramento por sexo e unidade da federação - 2011



Superlotação do sistema por sexo e unidade da federação - 2011



População Carcerária – Presos Provisórios
Sistema Penitenciário  - 2005 a 2011

Fonte: DEPEN

Aumento percentual da participação feminina 
na distribuição por sexo dos presos provisóriosPresos Provisórios e número de mulheres



Mulheres presas no Brasil – Perfil – 2011

Obs:  foram incluídos nos gráficos somente os dados válidos para cada uma das variáveis de perfil, excluindo-se missings e valores de correção.



População Carcerária – Geral e condenados por tráfico de drogas
Sistema Penitenciário - 2011

Fonte: DEPEN

Distribuição por sexo (%)



Taxas de encarceramento - 100 mil habitantes / homens / mulheres 
Brasil - 2005 a 2011 e crescimento das respectivas taxas - 2011/2005

Sistema Penitenciário – TRÁFICO DE DROGAS

Fonte: DEPEN



Mulheres presas e mulheres presas por tráfico de drogas
Brasil – 2005 a 2011

Sistema Penitenciário


