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Resumo: No Rio Grande do Sul (RS) a população encarcerada cresceu 44% em oito anos e 

atualmente, contabiliza cerca de 29.000 pessoas (Brasil, 2012). Referente à população prisional 

feminina, no mesmo período, houve um aumento de 150%, totalizando, hoje, 1872 mulheres 

(Brasil, 2012). A situação carcerária é precária para homens e mulheres. No entanto, as mulheres 

presas estão em maior vulnerabilidade, pois o sistema prisional não foi construído considerando as 

especificidades de gênero (Brasil, 2007). Uma das dificuldades vivenciadas pelas apenadas é o 

acesso à rede de serviços de saúde, principalmente nas prisões sem equipes de saúde. Tais equipes 

são preconizadas pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) de 2003, que 

prevê o acesso à saúde aos encarcerados, na atenção básica, através das equipes dentro das prisões, 

como também toda a rede de média e alta complexidade do território.  O RS aderiu ao PNSSP e 

possui 22 equipes de saúde prisional, com cobertura de 50% da população encarcerada, sendo que 

treze delas atendem mulheres e garantem a cobertura de saúde de 44% das apenadas. As equipes 

buscam ampliar as ações de saúde da mulher, fortalecer as linhas de cuidado para gestantes e 

garantir o cuidado em saúde que acolha as demandas específicas femininas nas prisões.  

Palavras-chave: Mulheres. Prisões. Saúde. 

Introdução 

Nos últimos anos houve um significativo crescimento da população prisional no Brasil e no 

Estado do Rio Grande do Sul (RS). De acordo com o Ministério da Justiça (Brasil, 2012), no Brasil, 

houve um incremento de 63% na população carcerária entre 2004 e 2012. No RS, a população 

encarcerada cresceu em 44% no mesmo período.  

Nos dias atuais, pouco menos de 29.000 pessoas no RS vivem em situação de privação de 

liberdade. Dados do julho de 2013, disponibilizados pelo site da Superintendência dos Serviços 

Penitenciários (SUSEPE) mostram que o RS tem uma população de 26.875 (93,5%) homens e 

1.872 mulheres (6,5%), totalizando 28.747 pessoas no sistema prisional. O percentual de mulheres 

presas em relação a homens, no Brasil e no RS, gira em torno de 7% (Brasil, 2012).  

Um fenômeno nacional observado nas últimas décadas é o aumento da população carcerária 

feminina.  No RS, por exemplo, entre 2004 e 2012, o número de mulheres presas cresceu de 800 

custodiadas para 2001 mulheres, representando um aumento de 150% nesta população. O aumento 

das mulheres no sistema prisional brasileiro, nas últimas décadas, sinaliza que a mulher vem 
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fazendo parte no cenário atual marcado pela exclusão social e das relações sociais mediadas pela 

violência. Segundo Wacquant (1999) a amplitude e a intensidade da intervenção do aparelho 

policial e judiciário equivalem a estabelecer uma verdadeira ditadura sobre os pobres. De acordo 

com o autor há um mecanismo Estatal de criminalização da pobreza e encarceramento de grupos 

socialmente excluídos, dentre eles os desempregados, os mendigos, os dependentes químicos e os 

jovens de classe baixa (Wacquant, 2008). Importante salientar ainda as diferenças de gênero 

observadas nestes grupos citados. Para Barcinski (2011, 2012a, 2012b) existem diversas formas de 

vitimização que marcam as trajetórias de vida das mulheres que vão presas e que são reproduzidas 

nas relações estabelecidas ao longo de suas vidas.  

As violações não cessam quando as mulheres são encarceradas. Pelo contrário, ao serem 

presas, as mulheres são colocadas em espaços de maior vulnerabilidade que os homens presos. No 

Brasil, 25% das mulheres estão cumprindo pena em locais inapropriados, enquanto esta 

porcentagem cai para 13% entre a população carcerária masculina (Brasil, 2007). No RS, dos 98 

estabelecimentos prisionais cadastrados no Sistema de Informação do Ministério da Justiça - 

INFOPEN (Brasil, 2012), 73 comportam mulheres, mas apenas quatro são exclusivamente 

femininos. Estes dados indicam que um número considerável de mulheres estão situadas em prisões 

originalmente construídas para o encarceramento masculino.  O incremento de mulheres no sistema 

prisional do RS demanda a implantação de um conjunto de políticas específicas para atender as 

necessidades desta população, uma vez que historicamente os presídios não foram desenhados para 

abrigar mulheres.  

A proposta do presente trabalho é compreender quem são as mulheres privadas de liberdade 

situadas nos estabelecimentos penitenciários do RS. Para isto, será feito um breve relato sobre a 

história das prisões na sociedade moderna e o surgimento de prisões femininas nesta trajetória da 

proposta penal. Após, serão apresentados os dados sócio-demográficos da população prisional 

feminina do RS e do Brasil. Por fim, será discutido com está sendo efetivado no RS o Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário e o acesso que as mulheres presas do Estado aos 

serviços de saúde.   

Breve histórico dos presídios e do surgimento das instituições penais femininas 

Os sistemas punitivos atuais refletem uma construção histórica que buscou a solução para a 

criminalidade calcada na construção de mais presídios, ou seja, na privação da liberdade como 

pena. Para Perrot (1988) é no século final do século XIX que se edifica o modelo penitenciário 
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moderno e a prisão passa a assumir uma função tripla: punir, defender a sociedade isolando os 

malfeitores para evitar contágio, e corrigir o culpado para reitengrá-lo à sociedade. A partir da 

reforma nos códigos penais do século XIX, Foucault (2002) aborda que as punições deixam de ser 

um espetáculo público e as técnicas de sofrimento e da dor são suprimidas. Assim, as penas passam 

a ficar centradas na exclusão do criminoso do campo de visão social e pública.  

Em relação às punições femininas, Perrot (1988) traz que as mulheres eram consideradas 

pouco ameaçadoras e na maioria dos julgamentos elas eram absolvidas. Nesta perspectiva, a mulher 

era inocentada, pois os crimes eram considerados assunto de homens e se tratavam de atos viris 

cometidos na selva da cidade. Assim, cabia à mulher o papel social de seres frágeis, dóceis e, 

prioritariamente, situadas no meio privado.  

No Brasil, a adoção do modelo moderno das prisões surgiu no século XIX, a partir das 

construções de instituições públicas. Segundo Maia et al (2009) o país adotou os modelos 

estrangeiros (europeus e americanos), mas os apresentou de maneira particular, misturando padrões, 

combinando o moderno e o tradicional, o liberalismo e a tradição escravocrata. A primeira 

penitenciária na América Latina foi a casa de correção do Rio de Janeiro, que teve sua construção 

iniciada no ano de 1834 e concluída em 1850. 

Inicialmente, o Estado não assumiu a questão das mulheres privadas de liberdade e não 

foram pensados presídios exclusivamente femininos. Quando as mulheres passam a ocupar as 

instituições prisionais, elas foram destinadas aos cárceres concebidos especialmente para homens, o 

que gerava complicações aos administradores prisionais, bem como uma série de abusos e 

problemas para as mulheres (Aguirre, 2009).  

No Brasil, a primeira penitenciária feminina surge no Rio de Janeiro em 1942, tendo sido 

criada para garantir a paz e a tranquilidade desejada nas prisões masculinas, até então 

compartilhadas por homens e por mulheres. Segundo Soares e Ilgenfritz (2002) esta instituição 

estava situada longe do presídio masculino e estava sob administração interna e pedagógica das 

freiras, responsáveis pela educação, disciplina, higiene e trabalho das internas.  

Assim, os presídios femininos funcionavam como entidades semi-autônomas sem regulação 

ou supervisão estatal. A condução de casas de correção para mulheres desviadas da lei tiveram, a 

partir das congregações religiosas, o exercício do trabalho e da domesticação das presas, bem como 

uma vigilância constante da sexualidade delas (Soares e Ilgenfritz, 2002). O padrão adotado por 

esses estabelecimentos femininos era guiado pelo modelo da casa convento: tratadas como irmãs 

desgarradas que necessitavam não de um castigo severo, mas de cuidado amoroso e bons exemplos, 
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a partir da prática de orações e de afazeres domésticos. Denominado “reformatório especial”, a 

criminalizações femininas mais frequentes eram relacionadas à prostituição, à vadiagem e à 

embriaguez (Aguirre, 2009).  

No RS não foi diferente. O processo de aprisionamento feminino no Estado se deu com a 

fundação da Penitenciaria Feminina Madre Pelletier (PFMP). Nos anos 1940, esta era uma casa 

correcional, mantida e administrada por uma congregação católica (a congregação do Bom Pastor, 

fundada no século XIX pela madre francesa Maria Eufrásia Pelletier). Com o passar dos anos, em 

função do processo de separação entre Igreja e Estado e consequente constituição de um Estado 

laico, a PFMP afastou-se formalmente do serviço de reeducação das mulheres privadas de 

liberdade, deixando o mesmo a cargo estatal (Wolff, 2007). 

Portanto, olhando a história, nota-se que a situação das mulheres privadas de liberdade não 

apareceu como prioridade no plano das políticas públicas do país. No Brasil, os presídios femininos 

foram criados aproximadamente um século depois do surgimento da primeira prisão masculina. No 

sistema prisional, está presente o reforço aos estereótipos de gênero, pois as primeiras instituições 

penais femininas no País eram vinculadas a ordens religiosas como espaços de “purificação” das 

“mulheres criminosas”. Ao longo das décadas, as mulheres foram adquirindo direitos no sistema 

prisional, contudo ainda são discrepantes as condições de encarceramento feminino e masculino no 

Brasil e no RS.  

Perfil das mulheres presas no Brasil e no RS 

No que se refere ao perfil da mulher presa, cumpre inicialmente destacar a precariedade dos 

dados oficiais sobre o encarceramento feminino, em nível nacional e estadual. No INFOPEN 

(Brasil, 2012) são emitidos semestralmente relatórios estaduais de indicadores do sistema prisional. 

Entretanto, é possível verificar que existem falhas no preenchimento de algumas categorias do 

relatório, tais como, taxa de reincidência e procedência de zona rural ou urbana. Salienta-se que os 

indicadores e os dados fornecidos pelos sistemas de informação são fundamentais na formulação de 

políticas públicas. São estes dados que tornam possível, também, comparar diferentes realidades, ou 

a mesma realidade em momentos distintos (OPAS/RIPSA, 2008). Conhecer a realidades das 

mulheres, nos diferentes contextos e realidades é essencial para estabelecer prioridades, alocar e 

gerir recursos e transformar condições locais dos estabelecimentos prisionais. 

Segundo a Secretaria de Política para as Mulheres - SPM (Brasil, 2008) as presas 

empreendem uma busca constante pela manutenção de vínculos com a família, muitas vezes 
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preferindo permanecer em cadeias públicas, em ambiente insalubres e superlotados, desde que 

estejam próximas às suas famílias, As mulheres presas temem serem transferidas para 

Penitenciárias mais afastadas, mesmo que tais instituições ofereçam melhores condições de 

habitação, acesso ao trabalho ou estudos, pois não querem correr o risco de perder as visitas de seus 

familiares em função da distância. 

A mulher presa no Brasil hoje é majoritariamente jovem. 39% da população prisional 

feminina nacional têm até 34 anos.  (Brasil, 2011). No RS, a porcentagem de mulheres encarceradas 

nesta mesma faixa etária sobe para 56%. Apenas 66 mulheres presas (1,6%) no RS estão com mais 

de 60 anos de idade. Em levantamento feito pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul (SES-

RS), para propor ações de prevenção aos agravos de saúde da mulher, foi constatado que 

aproximadamente 560 mulheres estão com idade acima de 40 anos, o que representa 28% do total 

da população prisional feminina.   

Em relação à raça/etnia, a maior parte das mulheres presas (43%) no Brasil é parda (Brasil, 

2011). Já no RS, a maioria das mulheres é branca (65%). Isto porque a população gaúcha 

autodeclarada branca é de cerca de 80% (IBGE, 2010). O somatório de mulheres negras ou pardas 

presas chega a 31,5% no RS. Segundo Rodrigues (2008) é possível apontar para a intersecção de 

raça/etnia com outras categorias (como gênero e classe social), evidenciando fortes contrastes na 

sociedade brasileira. Sendo assim, é necessária a investigação de como se expressa o racismo no 

sistema prisional, e quais as repercussões no contexto familiar e social. 

Em relação ao delito pelo qual foram presas, no Brasil, 51% das mulheres foram condenadas 

por envolvimento com tráfico de drogas (Brasil, 2011). No RS, 78% das mulheres foram presas por 

este delito (Brasil, 2012).  Barcinski (2009) problematiza a situação das mulheres que entraram no 

tráfico no Rio de Janeiro e aponta dilemas e contradições na participação das mulheres no crime. A 

autora aponta que ora há uma tradicional vitimização das mulheres envolvidas em atividades 

criminais, apelando para fatores externos e estruturais, ora elas são posicionadas como agentes em 

suas escolhas ao entrarem no tráfico.   

Sobre o nível de escolaridade apresentado pelo INFOPEN (Brasil, 2011), no Brasil, 45% das 

mulheres presas possuem ensino fundamental incompleto. No RS, a porcentagem de mulheres 

presas com ensino fundamental incompleto sobe para 60%. Apenas sete mulheres privadas de 

liberdade no RS possuem ensino superior completo. A taxa de mulheres em programas educacionais 

dentro dos presídios do RS é de 6%, o que representa 130 mulheres realizando alguma atividade 



 

6 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2013. ISSN 2179-510X 

educacional no Estado. Tais dados levam a pensar: faltam políticas públicas de educação no 

cárcere? Ou há pouco interesse das mulheres presas neste tipo de atividade?  

Em relatório da Dhesca (Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais) 

sobre a educação nas prisões brasileiras, publicado em 2009, as análises confirmam o que foi 

indicado anteriormente pelo INFOPEN: a profunda precariedade do atendimento educacional no 

sistema prisional brasileiro; graves problemas de acesso e de qualidade marcados pela falta de 

profissionais de educação, de projeto pedagógico, de infra-estrutura, de formação continuada e de 

materiais didáticos (Carreira, 2009). Ainda em relação à educação nas prisões, o relatório acima 

aponta as resistências de agentes penitenciários e diretores de unidades prisionais; a desarticulação 

entre organismos do Estado; a falta de planejamento e políticas de Estado; o baixo investimento 

financeiro e a inexistência de diagnósticos precisos. 

Nota-se, portanto, um baixo investimento estatal em relação à educação no cárcere. 

Contudo, a saúde nas prisões vem, nos últimos 10 anos, conquistando importantes avanços no 

âmbito prisional. 

Atenção à saúde nas prisões e a situação das mulheres no sistema prisional no RS 

A Constituição Federal (Brasil, 1988), em seus Art. 196 e 197, declara “a saúde como direito 

de todos e dever do Estado”.  Portanto, o fato de estar em situação de prisão não é impedimento 

para que se efetive o direito constitucional de acesso à saúde.  Para dar conta das inequidades 

em saúde sofridas pela população prisional ao longo de décadas, o Governo Federal, através dos 

Ministérios da Saúde e da Justiça, instituiu o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário 

(PNSSP), através da portaria Interministerial nº 1.777/2003 (Brasil, 2003).  

O PNSSP visa garantir o acesso à atenção básica dentro das instituições prisionais, através 

do trabalho integrado multidisciplinar de uma equipe de saúde prisional. A equipe é composta por 

sete profissionais de saúde (psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem, odontólogo e auxiliar de consultório dentário) com carga horária de 20 horas 

semanais. O parâmetro de referência estabelecido pelo Ministério da Saúde é de uma equipe para 

cada 500 presos.   

Através das diretrizes previstas no PNSSP, a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde 

no Sistema Prisional da SES/RS estabeleceu seu próprio modelo de gestão e de financiamento, bem 

como a criação de uma rede de atenção à saúde à população carcerária, integrada às ações e aos 

serviços do SUS-RS, o que é inovador no país. As equipes no RS foram implantadas a partir do 
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movimento de municipalização da gestão das equipes de saúde prisional. Os gestores municipais 

assumem a gerência da atenção básica nas unidades prisionais, contratam os técnicos necessários e 

não disponíveis nos estabelecimentos prisionais e cadastram a Unidade de Saúde Prisional no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. Assim, a proposta é que a unidade de 

saúde prisional passe a compor a rede de saúde do município e seja ampliado o acesso à saúde para 

a população prisional do município. 

Atualmente, o RS tem 22 equipes de saúde prisional. Aproximadamente 50% da população 

prisional total estão contempladas pelas ações das equipes de saúde prisional. Dentre as 22 equipes, 

treze atendem mulheres privadas de liberdade, garantindo acesso à saúde de cerca de 44% das 

mulheres detidas no Estado.  

Nos estabelecimentos prisionais com presença de equipe de saúde prisional estão previstas 

ações de promoção da saúde e de atenção no nível básico relativas à saúde bucal, à saúde da mulher, 

às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, à saúde mental, às hepatites, à tuberculose, à 

hipertensão, à diabetes, à hanseníase. Além disto, as unidades de saúde prisional contam com 

assistência farmacêutica básica e realizam as imunizações e as coleta de exames laboratoriais, com 

o propósito de contribuir para o controle e ou redução dos agravos mais frequentes à saúde da 

população penitenciária brasileira (Brasil, 2003). As equipes garantem, assim, ações pautadas na 

integralidade em saúde, uma das principais diretrizes no qual se baseia o SUS. 

É relevante considerar que as condições específicas de cada município, de cada 

estabelecimento prisional e de cada equipe de saúde prisional, pois são nesses contextos que vão ser 

estruturados os processos de trabalho, modos de compreender a saúde e formas de lidar com os 

fluxos internos e externos para acessar as diversas redes de serviços. 

Para os municípios do RS que já aderiram ao PNSSP, estão sendo planejadas pela SES/RS 

em parceria com a divisão de saúde da SUSEPE, ações com ênfase na linha de cuidado de 

promoção integral à saúde da mulher. Estas ações envolvem as equipes de saúde prisional e as redes 

de saúde municipais, para que possam dar conta das principais demandas de saúde das usuárias que 

se encontram no sistema prisional. Estas ações estão sendo estruturadas, pois as mulheres têm 

necessidades de saúde específicas, principalmente com relação à saúde reprodutiva e saúde mental. 

Tais necessidades variam de acordo com a idade da mulher e a situação na qual se encontra e devem 

suscitar um conjunto de estratégias de ampliação do acesso à saúde pela gestão e pelos profissionais 

de saúde.  
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Na perspectiva de ampliar as ações de saúde às mulheres privadas de liberdade, foram 

discutidas as seguintes propostas na gestão estadual de saúde prisional com os diversos atores que 

compõe a execução de políticas de saúde: 

 Construção de fluxos para as gestantes no pré-natal, parto e puerpério no Hospital 

Presidente Vargas (Porto Alegre): O pré-natal é realizado pelos profissionais das 

equipes de saúde. O parto é realizado no HPV, que possui ala especial para as 

gestantes oriundas do sistema prisional.  É importante esclarecer que no RS, as 

gestantes presas que dão a luz durante o período de cumprimento de pena podem 

ficar com os seus filhos até eles completarem um ano de vida.  A condição para que 

os bebês permaneçam no cárcere durante este período é a de que a instituição penal 

possua uma unidade materno-infantil (BRASIL, 1984). Até o momento, o Estado 

tem apenas três prisões que atendem a esta exigência: a Penitenciária Estadual 

Feminina de Guaíba, o Instituto Penal Feminino de Porto Alegre e a Penitenciária 

Feminina Madre Pelletier. 

 PIM no sistema prisional: A SES/RS (Política Estadual de Saúde Prisional e 

Programa Primeira Infância Melhor - PIM) vem articulando com a Secretaria da 

Segurança Pública – SUSEPE, para que as gestantes, mães e crianças da PFMP 

sejam contempladas em um projeto piloto do PIM no sistema prisional. O projeto 

deve ser iniciado em julho de 2013;  

 Inclusão da população prisional na Rede Cegonha (RC): Em dezembro de 2011, o 

Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça incluíram a população do sistema 

prisional na RC. A proposta do RS é que todos os municípios que aderiram à RC no 

Estado incluam as mulheres gestantes que estão presas em suas ações. No RS, dos 60 

municípios que possuem população prisional feminina, apenas dois não aderiam à 

Rede Cegonha (RC).  

 Parceria com o Instituto da Mama no Rio Grande do Sul (IMAMA) – para a 

realização de mamografias em mulheres acima de 40 anos, através do aparelho 

móvel de Mamografia. 

 

Nota-se, portanto, que o Estado vem gradual e constantemente se responsabilizando pela 

saúde das pessoas presas. No caso da saúde das mulheres privadas de liberdade no RS, observa-se 

que significativos avanços foram alcançados ou estão em planejamento. Contudo, se for olhada sob 
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a perspectiva das questões de gênero, a ampliação das ações de saúde das mulheres em situação de 

prisão parece identificada apenas às condições biológicas, focalizando nas questões ginecológicas 

ou na maternidade. Fazem-se necessárias a incorporação de estratégias na perspectiva da 

integralidade, próximas das experiências vivenciadas pelas mulheres, como também, pelos 

profissionais de saúde que atuam nas Unidades de Saúde e lidam com as peculiaridades locais. 

Nessa perspectiva, o corpo feminino ganha dimensão que extrapola o biológico e nele circunscreve 

estereótipos e vivências que vão expressar ao longo da vida das mulheres, mundo afora, sua 

submissão e opressão (SOUTO, 2008), como também, potencialidades e modos de resistência. 

Aproximar as ações de saúde no sistema penal às questões de gênero (tão negligenciadas no 

cárcere) é um avanço importante, que deve ser pensado e articulado pelos gestores da saúde 

prisional.  

Considerações Finais:  

Na perspectiva do processo histórico-social do sistema prisional do País, ocorreu um 

distanciamento entre propostas da política social e da política penitenciária, como se fossem 

incompatíveis, sendo uma postura do Estado priorizar ações repressivas, e menos ações referentes 

aos direitos sociais como saúde, educação, trabalho e condições sanitárias. Nos últimos 10 anos, 

muitos avanços foram conquistados na saúde, a partir do PNSSP. Contudo, as mulheres ainda 

carecem de maior atenção em saúde no sistema prisional, pois as prisões não historicamente não são 

espaços que considerarem as especificidades de gênero.  

Percebe-se que pesquisar o universo carcerário feminino é uma tarefa que vai além da 

quantificação do número de mulheres que estão presas. Faz-se necessária uma reflexão dos gestores 

sobre o que dizem os números, como também, a realização da escuta qualificada dos profissionais 

de saúde e da segurança, dos familiares, das mulheres em situação de prisão, ou seja, de todos os 

atores que compõem o cotidiano das instituições prisionais do RS sobre a realidade de estar nesses 

espaços.  

A partir da implantação de equipes de saúde nos estabelecimentos prisionais do RS, pode-se 

constatar uma melhora no acesso à saúde. No entanto, ainda falta um olhar mais cuidadoso com as 

mulheres privadas de liberdade, e a ampliação de ações que visem garantir melhores condições de 

vida dentro e fora das prisões, com estratégias de atenção saúde integral feminina, maior inserção 

no mercado de trabalho, promoção de atividades educacionais, consolidação de ações da assistência 

social e maior envolvimento de movimentos sociais em ações nos presídios femininos.  
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A realidade das prisões e a questão da criminalidade devem ser compreendidas como 

instrumento de análise que leve em conta a realidade extremamente desigual do nosso País. É 

preciso também considerar a fragilidade dos direitos sociais, garantidos por lei, mas que não são 

prioritários no Brasil, tampouco dentro dos estabelecimentos penitenciários. 
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Women and prison health policies in the State of Rio Grande do Sul 

Abstract: In the State of  Rio Grande do Sul (RS), the prison population grew 44% in eight years 

and currently counts 29,000 people (Brazil, 2012). Considering only female inmates, in the same 

period, the population grew 150%.  Today, the prison system in the state of RS counts 1872 women 

(Brazil, 2012). The prison situation is precarious for both sexes. However, women prisoners are 

more vulnerable than men inmates, because the prison system was not built considering the 

particularities of female gender (Brazil, 2007).   One of the difficulties experienced by female 

inmates is to access to health services, especially in prisons without health teams. Such teams are 

recommended by the National Prison Health Plan (PNSSP in Portuguese), created in 2003, which 

provides access to primary, medium and high health care complexity to the prisoners. The state of 

RS has joined to PNSSP. Today, the state has 22 prison health teams, which provides coverage of 

50% of the incarcerated population. Among the 22 teams, twelve teams provide health care to 44% 

of female inmates in the State of RS. The prison health teams seek to broaden the women's health 

actions, strengthen the care for pregnant women and ensure health care that embraces the specific 

demands of female prisoners. 
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