
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS 

DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO PENAL 

 
 

POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE PRISIONAL 
Gerenciamento:  Departamento de Tratamento Penal  

 
A Política de Atenção Integral à Saúde Prisional no Estado do Rio Grande do Sul 

se desenvolve através dos seguintes Programas, conforme as ações descritas abaixo. 

 
 
1 - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NOS PRESÍDIOS  
Gerenciamento:  Departamento de Tratamento Penal  

 

Este Programa é desenvolvido pelas equipes de Saúde Prisional, que são 

constituídas por profissionais da saúde municipal e da Secretaria de Segurança Pública, 

com recursos do Sistema Único de Saúde. Este acordo foi estabelecido através da 

resolução CIB 54/2010, que prevê aos municípios que aderirem ao Plano Nacional de 

Saúde no Sistema Prisional – Portaria 1777/2003, um incentivo estadual para a 

contratação de equipes constituídas por médico, enfermeiro, dentista, técnico de 

enfermagem e auxiliar de gabinete dentário. 

Abaixo, segue relação das equipes de saúde prisional, de acordo com os 

municípios habilitados: 

 

- Charqueadas – seis equipes, com cobertura de atendimento a 6.000 apenados 

- Montenegro – uma equipe, com cobertura de atendimento a 592 apenados 

- Osório – uma equipe, com cobertura de atendimento a 950 apenados 

- Santa Rosa – uma equipe, com cobertura de atendimento a 288 apenados 

- São Luiz Gonzaga – uma equipe, com cobertura de atendimento a 138 apenados 

- Três Passos – uma equipe, com cobertura de atendimento a 261 apenados 

- Porto Alegre – três equipes, com cobertura de atendimento a 5.125 apenados 

TOTAL DA COBERTURA: 13.354 apenados 

 

Há a previsão de Expansão de Equipes, prevista para ainda este ano:  

- Guaíba – uma equipe, com cobertura de atendimento a 432 apenadas 

- Santa Cruz do Sul - uma equipe, com cobertura de atendimento a 393 apenados 
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- Caxias do Sul – uma equipe, com cobertura de atendimento a 934 apenados 

- Pelotas  - uma equipe, com cobertura de atendimento a 472 apenados 

- Ijui  - uma equipe, com cobertura de atendimento a 425 apenados 

- Santa Maria - uma equipe, com cobertura de atendimento a 527 presos 

- Santo Ângelo- uma equipe, com cobertura de atendimento a 212 apenados 

- Santana do Livramento – uma equipe, com cobertura de atendimento a 186 

apenados 

- Bagé - uma equipe, com cobertura de atendimento a 311 apenados 

- Cachoeira do Sul  – uma equipe, com cobertura de atendimento a 113 apenados 

- Taquara– uma equipe, com cobertura de atendimento a 146 apenados 

TOTAL DE COBERTURA: mais 4.151 apenados 

 

 

 

2 - PROGRAMA: ATENÇÃO HOSPITALAR 
Gerenciamento:  Departamento de Tratamento Penal  

 

    Objetiva prestar assistência à saúde em casos de maior complexidade. Em caso 

de necessidade de internação, são disponibilizados leitos específicos para o atendimento 

de apenados: 

Hospital Vila Nova: 50 leitos (32 leitos clínicos e 18 leitos para dependência 

química); 

Hospital Nossa Senhora da Conceição: 3 leitos de alta complexidade.  

Ainda estamos em processo de habilitação com os hospitais dos seguintes 

municípios:  

- 20 leitos em Charqueadas; 

- 2 leitos em Rosário do Sul; 

- 20 leitos em Rio Pardo; 

- 2 leitos em Pelotas; 

- 2 leitos em Nova Prata;   

- 5 leitos em Irai; 

- 7 leitos em São Luiz Gonzaga. 
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3 - PROGRAMA: REGULAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES NO S ISTEMA 
PRISIONAL 
Gerenciamento:  Departamento de Tratamento Penal 

       

Objetiva gerenciar e registrar o número de internações, facilitando o acesso aos  

leitos hospitalares para o Sistema Prisional. É gerenciado através da Central de 

Regulação de Saúde, que funciona 24 horas, que oferece o transporte por meio de 

ambulância. 

 
4 - PROGRAMA: ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL E MEDIDA DE SE GURANÇA 
Gerenciamento:  Departamento de Tratamento Penal 

 

Objetiva implantar a Lei da Reforma Psiquiátrica, garantindo a reabilitação e 

realização de perícias judiciais para fins de verificação de responsabilidade penal.  

O RS conta com um Hospital de Custódia e Tratamento, de referência para todo o 

Estado – Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso – IPFMC, oferecendo 

assistência à saúde mental e reabilitação psicossocial. 

 

 

5 – PROGRAMAS DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 
Gerenciamento:  Departamento de Tratamento Penal 

 

Consiste em dois programas: o “Porta de Entrada” e o “Rastreamento da 

Tuberculose em Sintomáticos Respiratórios”.  

Além da implantação e ampliação das equipes de saúde, a SUSEPE em parceria 

com Fundo Global de Controle da Tuberculose mantém um programa de controle da 

Tuberculose que teve grande reconhecimento pelo Mutirão Carcerário como sendo uma 

das melhores práticas em saúde prisional do Brasil.  

Porta de entrada  - Consiste na disponibilização de exames de raio-x e tratamento 

à toda pessoa presa que ingressa no Presídio Central de Porto Alegre, sendo oferecido 

também os teste rápido de HIV. Este programa atende anualmente, em média, 2.700 

pessoas presas. 
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Rastreamento da Tuberculose em Sintomáticos Respira tórios  - Consiste em 

oferecer exames de Raio-X e de laboratório, tratamento e internação, sendo referência 

para doze estabelecimentos prisionais, alcançando cobertura de 11.602 apenados. 

 

6 - PROGRAMA: ASSISTÊNCIA MEDICAMENTOSA 
Gerenciamento:  Departamento de Tratamento Penal 

Objetiva a compra, gerenciamento e dispensação de medicação no âmbito dos 

estabelecimentos prisionais do Estado do Rio Grande do Sul. 

A SUSEPE conta com uma Farmácia Central que distribui medicamentos para 

todos os estabelecimentos prisionais do Estado.  

 

7 - PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO DEPENDENTE QUÍMICO 
Gerenciamento:  Departamento de Tratamento Penal 

 

Consiste na destinação de espaço físico para atender dependentes químicos no 

Presídio Central de Porto Alegre, que passaram pela desintoxicação no Hospital Vila 

Nova. 

 Este espaço físico é dotado de laboratório de informática para atividades de 

inclusão digital e outras atividades terapêutico-laborais. Além dessas atividades o 

PROGRAMA conta com atenção psicossocial com equipe constituída por psicólogo, 

psiquiatra e assistente social e rede de apoio com grupos de auto-ajuda.   
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PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NOS ESTABELECIME NTOS 
PRISIONAIS NAS REGIÕES PENITENCIÁRIAS.  

 

PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE 
Gerenciamento:  Presídio Estadual de Cruz Alta 

 

Em parceria com a Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Saúde, os apenados recebem atendimento médico no estabelecimento prisional e no 

posto de saúde, recebem assistência médica e odontológica. Além disso, mensalmente, é 

disponibilizada Unidade Móvel para as necessidades referentes à saúde bucal. 

Objetivo: promover ações preventivas e curativas de atenção integral ao sujeito em 

cumprimento de pena.  

 

PROJETO: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
Gerenciamento:  Presídio Estadual de Júlio de Castilhos 

 

O Estabelecimento Prisional trabalha no viés da sustentabilidade ecológica e 

preservação ambiental, trabalhando um conceito ampliado de saúde. Todo lixo orgânico 

produzido é utilizado como adubo para produção da horta. São separados papéis, 

papelões e plásticos de embalagens, sendo reaproveitados. 
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PROJETO: SAÚDE 
Gerenciamento:  Presídio Estadual de Júlio de Castilhos 

 
Projeto Saúde”, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, promove 

atendimentos médicos e exames de rotina no estabelecimento prisional. Também são 

ministradas palestras de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e campanhas 

de vacinação.  

 
PROJETO: SORRISO LIMPO 
Gerenciamento:  Presídio Estadual de Júlio de Castilhos 

  
Projeto “Sorriso Limpo” objetiva a promoção da saúde bucal, com ações 

preventivas e curativas.  

A prefeitura e Secretaria de Saúde disponibilizam unidade móvel odontológica para 

o atendimento de apenados uma vez por semana. São realizados procedimentos 

necessários para prevenção de cáries, limpeza bucal e manutenção nas obturações, 

melhorando a auto-estima. Também são ministradas palestras abordando a “Saúde 

bucal”. 

 

PROJETO: VIVER MELHOR 
Gerenciamento:  Presídio Estadual de Júlio de Castilhos 

 

Objetiva melhorar o espaço de convivência e as condições de higiene e saúde. 

 
PROJETO: PROMOÇÃO À SAÚDE 
Gerenciamento:  Presídio Estadual de Santa Rosa 

 

Tem por objetivo a prevenção e educação em saúde através de palestras 

educativas em prevenção de DSTs, tais como HIV/AIDS e levantamento de interesse  

para realizar testagem anti-HIV.  

  

PROGRAMAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE 
Gerenciamento:  Penitenciária Modulada de Ijuí 

Nesta penitenciária são desenvolvidos os seguintes programas de Promoção à 

Saúde: 
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a) PROJETO: ACONSELHAMENTO EM DST e INTERVENÇÃO COM  
PORTADORES DE HIV  
Gerenciamento:  Penitenciária Modulada de Ijuí 

Tem como objetivo realizar aconselhamento pré e pós testagem de DST, HIV e 

AIDS. É realizado aconselhamento pelas psicólogas a todos os presos que aderirem 

ao programa, sendo encaminhados para coleta de sangue com a enfermeira. Após a 

vinda dos resultados, cada apenado recebe em aconselhamento pós-teste com a 

psicóloga responsável, onde são dados os devidos encaminhamentos e 

esclarecimentos. Após é realizado acompanhamento para os casos de HIV 

diagnosticados.  

  
 

b) PROJETO: SAÚDE DA MULHER  
        Gerenciamento:  Penitenciária Modulada de Ijuí 

Tem como objetivo realizar acompanhamento em vários aspectos da saúde da 

mulher encarcerada. São feitos atendimentos individuais e em grupo com o objetivo 

de informar acerca do planejamento familiar, uso de preservativos e 

anticoncepcionais e demais informações, sendo distribuídos os materiais descritos. 

Também são realizados os exames de preventivo, citopatologico e de mama, com 

devidos esclarecimento e informações acerca do tema.  

 

c) PROJETO: SAÚDE BUCAL  
        Gerenciamento:  Penitenciária Modulada de Ijuí 

Tem como objetivo realizar atendimento visando melhorar a saúde bucal dos 

apenados.  

 
 

d) PROJETO: HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES e TUBERC ULOSE.  
        Gerenciamento:  Penitenciária Modulada de Ijuí 

          

 Tem como objetivo realizar atendimentos pela enfermeira, nutricionista e 

médico, visando diagnosticar, prevenir e tratar casos de hipertensão arterial, 

diabetes e tuberculose. Nos casos diagnosticados são disponibilizados todos os 

medicamentos e acompanhamento nutricional necessários.  
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PROGRAMA: ATENÇÃO AO USUÁRIO DE DROGAS 
Gerenciamento:  P. Estadual de Sarandi 

                   

Grupo de dependência química realizado semanalmente no posto de saúde com os 

albergados do regime semi-aberto. Possui como objetivo a atenção integral ao usuário de 

drogas.  

                

       

PROJETO: CURSOS PROFISSIONALIZANTES 
Gerenciamento:  P. E. Frederico Westphalen 

 
Tem como objetivo proporcionar às mulheres privadas de liberdade momentos de 

cuidados com a beleza pessoal, trabalhando valorização pessoal e autoestima. 

 

 

PROJETO: PROMOÇÃO À SAÚDE 
Gerenciamento:  Presídio Regional de Bagé 

 Semanalmente, unidade móvel de saúde da Prefeitura presta atendimento aos 

apenados e tem como objetivo proporcionar ações preventivas e curativas. 

 
 

PROJETO: DESVENDANDO A MULHER 
Gerenciamento:  Presídio Regional de Bagé 

  
Possui como objetivo promover atividades de valorização da mulher, através do 

estimulo da auto estima, com atividades como Sarau de Poesias, palestra sobre saúde da 

mulher e oficina de embelezamento. Conta com apoio do NEEJA-CP (Núcleo Educacional 

de Jovens e Adultos).  

 

 

PROGRAMA: ATENÇÃO AO USUÁRIO DE DROGAS 
Gerenciamento:  Presídio Central de Porto Alegre 

Programa de Assistência ao Dependente Químico. Tem como objetivo promover a 

assistência integral ao usuário de drogas.  
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PROJETO: PROMOÇÃO À SAÚDE 
Gerenciamento:  Instituto Penal Escola Profissionalizante 

Ministra palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis e tem como objetivo 

a educação em saúde.  

 

 

PROJETO: GRUPO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA 
Gerenciamento:  Instituto Penal Escola Profissionalizante 

Tem por objetivo debater assuntos relacionados à cidadania, família, preparação 

para o retorno ao convívio social e esclarecimentos da situação jurídica. 

 

 

PROGRAMAS: PROMOÇÃO À SAÚDE 
Gerenciamento:  Penitenciária Feminina Madre Pelletier 

Tem por objetivo a atenção integral à saúde das mulheres privadas de liberdade 

 
a) PROJETO: DESPERTANDO O AMOR MATERNO  
Gerenciamento:  Penitenciária Feminina Madre Pelletier 

      Grupo semanal com gestantes privadas de liberdade. 

 

b) PROJETO: PROMOTORAS DA SAÚDE -MULTIPLICADORES 
Gerenciamento:  Penitenciária Feminina Madre Pelletier 

      Grupo quinzenal com mulheres privadas de liberdade. 

 

c) PROJETO: ACOMPANHAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 
Gerenciamento:  Penitenciária Feminina Madre Pelletier 

        Encaminhamento para internação hospitalar visando à desintoxicação, inserção 

em grupos de AA; NA (semanal) e acompanhamento da evolução do tratamento 

(individual e grupal). 

 

d) PROJETO: ACOMPANHAMENTO DO USO DA MEDICAÇÃO PSIC OTRÓPICA  
Gerenciamento:  Penitenciária Feminina Madre Pelletier 

      Grupo mensal com mulheres privadas de liberdade.  
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e) PROJETO: ACONSELHAMENTO PRÉ e PÓS TESTE em HIV –  ADESÃO AO 
TRATAMENTO 
Gerenciamento:  Penitenciária Feminina Madre Pelletier 

Atendimento individual pela psicologia, serviço social e enfermagem, conforme 

ingresso no estabelecimento prisional.  

 
f) PROJETO: ADESÃO AO TRATAMENTO EM TUBERCULOSE 
Gerenciamento:  Penitenciária Feminina Madre Pelletier 

     Grupo mensal e atendimento individual (Serviço Social, Psicologia e 

Enfermagem). 

 
g) PROJETO: PLANEJAMENTO FAMILIAR  
Gerenciamento:  Penitenciária Feminina Madre Pelletier 

     Oficinas bimestrais.  

 

 

 

Porto Alegre, setembro de 2011. 

 

 


