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RESUMO- Nos atendimentos realizados no Programa Pró-Egresso tem se verificado no atendimento 

um aumento significante de beneficiários com problemas de dependência química. Frente a esta 

problemática sentiu-se a necessidade de desenvolver um projeto para atuar de forma diferenciada 

junto aos beneficiários que prestam serviço comunitário, pelo uso indevido de substâncias 

psicoativas. O Projeto “Parceiros pela Vida” busca orientar e esclarecer os beneficiários que 

comparecem ao PPE com essa dependência, para que reconheçam a dependência e aceitem um 

tratamento, podendo participar em grupos de ajuda mútua como: Alcoólicos Anônimos (AA), 

Narcóticos Anônimos (NA), Amor Exigente (AE); Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Droga 

(CAPS-AD) ou internamento em Comunidades/Clínicas Terapêuticas. Como metodologia é realizada 

uma atualização e complementação dos dados das instituições responsáveis pelo atendimento a 

indivíduos dependentes químicos em Ponta Grossa. Os dados coletados são sistematizados e 

repassados para as estagiárias de Serviço Social, que repassam as informações para aos 

beneficiários e/ou a seus familiares. Dentre as ações para este ano, está previsto a elaboração de um 

folder explicativo e ilustrativo contendo informações sobre os diferentes tipos de drogas e suas 

consequências ao usuário. Esse material será disponibilizado os beneficiários atendidos e familiares 

para que reflitam sobre os malefícios que as drogas causam ao sujeito que faz o uso dessas 

substâncias. 

 
PALAVRAS CHAVE- Programa Pró-Egresso. Dependência Química. Drogas. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Professora Doutora do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Pró-Reitora 

da Proex – email: gquimelli@uepg.br. 
2
Acadêmica do 4º Ano do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estagiária do 

Programa Pró-Egresso – email: dirlenem.ktrevizan@yahoo.com.br   
3
Professora Mestra do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Coordenadora do Programa Pró-Egresso – email: rosenines@gmail.com 
4
 Acadêmica do 4º Ano do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estagiária do 

Programa Pró-Egresso – email: andreamalaineauer@ig.com.br 

mailto:gquimelli@uepg.br
mailto:m.ktrevizan@yahoo.com
mailto:rosenines@gmail.com
mailto:andreamalaineauer@ig.com.br


2 

 

INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com o Manual de Capacitação de Estágio de Serviço Social do Programa Pró-

Egresso – PPE (2011), o regime de prisão-albergue surge em 1965, como um modo de solucionar o 

problema da superlotação carcerária e para evitar que pessoas que cometeram delitos leves ou 

infratores primários viessem a sofrer influências criminológicas do cárcere. 

 O Estado pioneiro nesta experiência foi São Paulo, seguido do Rio Grande do Sul e Paraná. 

No Paraná a primeira cidade a implantar a prisão-albergue foi Londrina, através da Universidade 

Estadual de Londrina
 
(UEL) firmando convênio com a Secretaria de Justiça do Estado e abrindo 

campos de estágio para as áreas de Direito e Serviço Social. 

 Em 1977 uma ampla campanha pela humanização do sistema penitenciário aprova a criação 

do “Programa Themis”, que visava fiscalizar os egressos beneficiários do Sistema Penitenciário. 

Estendendo-se a outras comarcas do Estado, em 1984 alterou-se o nome para Programa Pró-

Egresso (Programa Estadual de Assistência ao Apenado e Egresso – PPE). 

 Através do Decreto nº 609 de 23 de julho de 1991, passou à condição de unidade 

subdepartamental do Departamento de Execução Penal do Estado do Paraná (DEPEN), da 

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, designando-se Patronato 

Penitenciário do Estado do Paraná e teve a implantação no interior do Estado do Paraná dos 

Programas Pró-Egresso, como uma extensão do Patronato Penitenciário situado em Curitiba. 

O trabalho desenvolvido pelo Patronato Penitenciário, através dos Programas Pró-Egresso, 

vem sendo acompanhado e apoiado pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil, 

enfatizando-se a execução da pena como um processo jurídico-social. 

O Programa Pró-Egresso (PPE) desenvolve-se através de uma parceria firmada entre a 

Universidade Estadual de Ponta Grossa e a Secretaria do Estado da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos, estando vinculado ao Patronato Penitenciário. Tem a finalidade de prestar assistência 

social, jurídica, pedagógica e psicológica aos egressos do sistema penitenciário e aos beneficiários 

da pena alternativa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC). Implantado desde 1977 em Ponta 

Grossa/PR, o Programa Pró-Egresso está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Culturais/Divisão de Extensão Universitária. 

A Prestação de Serviço Comunitário é uma pena restritiva de direitos, que consiste na 

atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, de acordo com a Lei N
0
 9.714/98. Entende-se a PSC, 

com base na Lei nº 9.714/98, que altera os dispositivos do Código Penal, como sendo serviços 

voluntários realizados pelos beneficiários em instituições públicas e/ou privadas sem fins lucrativos, 

levando em consideração as aptidões do réu, visando com isto, que o beneficiário possa cumprir sua 

pena em contato com o meio social, familiar e comunitário.  

O Serviço Social no Programa Pró-Egresso tem por finalidade, auxiliar, acompanhar, 

orientar e dar assistência social aos beneficiários de Prestação de Serviço Comunitário (PSC), aos 

egressos do sistema prisional, auxiliando estes a refletirem sobre a sua situação, visando buscar a 

emancipação, cidadania e justiça social, para que seus direitos sejam assegurados. 

É realizado o acompanhamento, a fiscalização e a orientação dos beneficiários durante o 

período de sua pena, almejando a reflexão do apenado acerca de sua realidade e de seu delito, 

buscando auxiliá-lo no seu retorno ao convívio social, familiar e comunitário. 

Uma das formas de atuação da equipe de Serviço Social no atendimento aos beneficiários 

que utilizam substâncias psicoativas é o projeto “PARCEIROS PELA VIDA”, que busca refletir a 

respeito de sua doença, bem como acerca de seu delito. É importante destacar que os artigos 

relacionados a Leis de Drogas (Lei n° 11.343/06), restringem o encaminhamento destes beneficiários 

a várias das instituições, dentre essas escolas e hospitais. Nesse sentido, foram realizados acordos 

com os juízes e promotores para que os beneficiários desse Programa possam cumprir a sua PSC na 

forma de tratamento ou internamento da dependência química em instituições destinadas a esse fim. 

De acordo com o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (2011) a 

dependência química pode ser entendida como uma síndrome, em que o indivíduo perde o controle 

do uso da droga, acarretando inúmeras consequências para si, aos seus familiares e para a 

sociedade em geral. O uso contínuo da droga gera a tolerância do organismo, tendo o indivíduo de 
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administrar doses cada vez maiores para que o efeito seja sentido, pois com o uso os sistemas 

fisiológicos se adaptam às substâncias psicoativas. 

Pode-se entender que a dependência química e suas consequências são responsáveis por 

alterações psicológicas, físicas, emocionais e sociais nos indivíduos, contribuindo, muitas vezes, na 

prática dos delitos. É nessa perspectiva que a equipe de Serviço Social procura trabalhar, para que o 

beneficiário se conscientize de sua dependência e procure realizar o tratamento em instituições, 

clínicas ou grupos de apoio, dentre esses os grupos dos Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, CAPs 

AD e TM e Narcóticos Anônimos, que trabalham exclusivamente com esta temática que afeta a 

pessoa dependente e as pessoas mais próximas que sofrem juntamente com ele. 

Como objetivo geral, o projeto Parceiros pela Vida procura realizar junto aos beneficiários 

que fazem uso indevido de substâncias psicoativas atendimento diferenciado e qualificado, 

contribuindo com a reflexão sobre a dependência e com a realização de um tratamento da 

dependência química, cooperando para melhoria da sua qualidade de vida pessoal, familiar e social.  

Dentre os objetivos específicos o projeto busca: 

 Atualizar os dados das instituições existentes no município de Ponta Grossa e região, 

responsáveis pelo atendimento a indivíduos dependentes químicos. 

 Renovar e realizar novos convênios com instituições.  

 Repassar a equipe de Serviço Social informações acerca dos locais de tratamento ofertados no 

município, para que a equipe atuante possa realizar o encaminhamento dos beneficiários 

usuários de substâncias psicoativas do Programa Pró-Egresso para tratamento. 

 Contribuir no atendimento realizado através da confecção de material informativo que aborde a 

temática sobre os diferentes tipos de drogas e suas principais consequências. 

 Repassar ao beneficiário, durante o atendimento individual mensal, informações sobre os 

diferentes tipos de drogas e suas consequências, para que possa incentivá-lo a refletir sobre sua 

dependência química e a aceitar o tratamento.   

 Encaminhar os beneficiários dependentes químicos para grupos, programas de apoio e entidades 

terapêuticas, para que possam realizar o tratamento da dependência química. 

 

METODOLOGIA 

 

A execução projeto “PARCEIROS PELA VIDA” tem como foco de atuação os beneficiários do 

Programa Pró-Egresso que fazem o uso indevido de substâncias psicoativas, sejam estas 

consideradas lícitas ou ilícitas. Neste sentido, sua execução ocorre através: 

- Atualizar os dados das instituições responsáveis pelo atendimento a indivíduos dependentes 

químicos. As informações são disponibilizadas para o atendimento. 

- Elaboração de folder explicativo e ilustrativo contendo informações sobre os diferentes tipos de 

drogas e suas principais consequências ao usuário, a ser repassado no atendimento realizado. O 

objetivo é que os beneficiários do Programa tenham acesso ao material e possam refletir sobre o uso 

inadequado das substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas. 

- Elaboração de folder sobre as instituições que oferecem tratamento para dependentes químicos no 

município e na região, para que os beneficiários, familiares e a equipe do Programa Pró-Egresso 

tenham informações sobre o modo de funcionamento e os critérios de adesão ao tratamento das 

mesmas. 

- Encaminhamento para as instituições dos beneficiários que aceitam o tratamento ou quando há 

determinação judicial com essa solicitação. As abordagens com os beneficiários que apresentam a 

doença são no sentido de levá-los a refletir sobre sua realidade e, posteriormente a aderirem ao 

tratamento.  

Dessa forma, torna-se de grande importância a equipe de Serviço Social estar bem 

instrumentalizada para o trato desta expressão da questão social, proporcionando um atendimento 

diferenciado e qualificado aos beneficiários do Programa Pró-Egresso, que fazem o uso indevido de 

substâncias psicoativas, com o repasse de informações adequadas sobre o universo da dependência 

química.  
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Para complementar a eficácia do subprojeto e o repasse de informações estão sendo 

realizadas atualizações e complementações dos dados sobre as instituições responsáveis pelo 

tratamento de dependência química, com a confecção de um folder informativo em que conterá 

endereço, horário de funcionamento, público abrangido, critérios para a participação, se existe ou não 

bolsa-social e quais os critérios para se inserir. 

 

RESULTADOS 

 

O projeto “PARCEIROS PELA VIDA” é executado pelo Programa Pró-Egresso desde o ano 

de 2003. Considerando que suas ações são contínuas, o mesmo passa por reformulações ao longo 

de cada ano, conforme os levantamentos realizados para atualizações de dados como: a 

porcentagem de beneficiários que possuem envolvimento com substâncias psicoativas e atualizações 

referentes às instituições que acolhem tais beneficiários para a realização do tratamento. 

Conforme o gráfico 1, no ano de 2012, foram totalizados 65 (sessenta e cinco) atendimentos 

a prestadores que possuem envolvimento com substâncias psicoativas, sendo a maior incidência em 

relação a uso de drogas. Esse número refere-se aos prestadores “ativos” no Programa, ou seja, que 

estão cumprindo com regularidade sua PSC. Do total de prestadores que participaram apenas 05 

frequentaram as reuniões do CAPS-AD, 02 o grupo dos Alcoólicos Anônimos.  Ainda há 02 

prestadores internados em comunidades terapêuticas, e do total de dependentes químicos 

encaminhados 02 concluíram com êxito o tratamento, sendo que os demais estão em processo de 

superação da dependência, retornaram a PSC. 

 

Gráfico 1: Atendimento a Prestadores Envolvidos com Substância Psicoativas 
 

 
Fonte: gráfico elaborado pelas autoras, com base nos registros do PPE. 

 

O relatório mensal do Programa Pró-Egresso, referente ao mês de fevereiro de 2012 aponta 

que dos 1.605 beneficiários atendidos, 45 foram encaminhados por algum delito vinculado ao 

envolvimento com substâncias psicoativas. Destes, apenas 05 foram enquadrados no Art. 32, 

referente às plantações de maconha, representando 0,31% dos beneficiários. Já os relacionados ao 

uso de drogas, conforme Art. 28, foram 28 prestadores, perfazendo um total de 1,74%, e os 

vinculados ao tráfico (Art. 33) são 12, isto é, 0,74% dos beneficiários atendidos. Os atendimentos 

relacionados ao Art. 33 referem-se a egressos do sistema prisional e não prestação de serviço a 

comunidade.                      
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Gráfico 2: Relatório Mensal do Programa Pró-Egresso - Fevereiro 2012 - 
Encaminhamento Vinculado a Substâncias Psicoativas 
 

 
Fonte: gráfico elaborado pelas autoras, com base nos registros do PPE. 

 

Na sequência o gráfico 3 apresenta que no mês de dezembro o PPE apresentou, de acordo 

com o levantamento do subprojeto “Parceiros pela Vida”, oitenta e dois (82) prestadores que 

possuem envolvimento com substâncias psicoativas, sendo este número referente aos prestadores 

“ativos” que estão cumprindo com regularidade sua PSC. Do total de prestadores ativos o art. 33 

(Tráfico de drogas), teve maior incidência. Dentre os prestadores doze (12) frequentaram as reuniões 

do CAPS- AD (30%), seis (06) o Alcoólicos Anônimos (60%), dois (02) Narcóticos Anônimos (10%). 

Do total de dependentes químicos encaminhamos três (03) que concluíram com êxito o tratamento, 

sendo que os demais estão em processo de superação de dependência. 

 

Gráfico 3 - Relatório Dezembro 2012  
 

 
Fonte: gráfico elaborado pelas autoras, com base nos registros do PPE. 

 

Para monitorar esse trabalho, é preenchida uma ficha pelo responsável pelo atendimento com 

dados da adesão a alguma forma de tratamento ou da recusa ao tratamento. Esse formulário 

contribui no monitoramento das ações desenvolvidas, buscando formas alternativas de atuação para 

o alcance dos objetivos do projeto, ampliando o número de beneficiários que optem pelo tratamento. 
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CONCLUSÕES: 

 

Nos atendimentos realizados no Programa Pró-Egresso tem se verificado a crescente 

demanda referente à dependência química. O dependente químico necessita de mecanismo que os 

auxiliem na superação da doença e através de encaminhamentos a tratamentos adequados podem 

superar a dependência.    

O projeto “Parceiros pela Vida” busca a reflexão por parte dos dependentes químicos para 

que estes aceitem o tratamento e para que possam enfrentar a doença. A alteração na forma da 

execução da penalidade, ou seja, da prestação de serviço por um tratamento a sua dependência 

química foi um avanço significativo e que contribui para que o beneficiário possa estar se tratando. 

Apesar do trabalho realizado, a adesão ao tratamento é baixa por parte dos beneficiários, 

sendo essa uma realidade presente não somente em nossa instituição. Um dos fatores refere-se ao 

fato dos beneficiários não se considerarem dependentes químicos, ou mesmo doentes, pois 

acreditam que podem parar com o uso das substâncias químicas a qualquer tempo, sem ajuda 

especializada.  

O projeto é de grande relevância, contribuindo em vários casos de encaminhamentos e 

tratamentos, propicia uma abordagem diferenciada no atendimento e de agir frente à doença. 
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