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Resumo: 
A dependência química tem sido foco de grandes discussões na sociedade. Neste trabalho estudamos a 

relação existente entre o consumo de drogas e a prática delitiva, e como vem acontecendo a prevenção 

e o tratamento aos dependentes químicos nas casas prisionais. Para isso, foram utilizados questionários 

objetivos para aferição das hipóteses, um aos apenados (perguntando aspectos relacionados a 

dependência e a relação desta com os atos delitivos) e outro a administração da casa prisional 

(indagando sobre as ações de prevenção e de tratamento realizadas em cada local). Encontramos que a 

relação delito drogas na população estudada se dá através do tráfico, em sua maioria, e que na 5ª 

Região Penitenciária (que engloba os presídios de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, Pelotas, 

Canguçu, Jaguarão e Camaquã) já existem trabalhos de prevenção a drogas e de tratamento ao 

dependente químico. Ao final deste, sugerimos algumas formas de atuações com a perspectiva de se 

tornarem um programa dentro do sistema prisional. 

Palavras chave: presídio, delito, dependência química, prevenção, tratamento. 

 

"DRUGS AND CRIME RELATIONSHIP PSYCHOACTIVE, PROSPECTS 

FORPREVENTION AND TREATMENT OF ADDICTION IN PRISON SYSTEM" 

Summary: 
The addiction has been the focus of much debate in society. We study the relationship between drug 

use and practice criminal offense, and as has been the prevention and treatment of drug addicts in 

prison houses. To this end, questionnaires were used for calibration purposes of the hypotheses, one 

for inmates (asking aspects related to addiction and its relation to the criminal acts) and the other the 

administration of the prison house (asking about the prevention and treatment conducted at each site). 

 We found that the ratio crime drugs in this population is through traffic, mostly, and that in the 5th 

Region Prison (which includes the prison of Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, Pelotas, Canguçu, 

Jaguarão and Camaquã) there are studies prevention and drug treatment to addicts. At the end of this, 

we suggest some forms of performances with the prospect of becoming a program within the prison 

system. 

Keywords: prison, crime, addiction, prevention, treatment. 

 

"LAS DROGAS Y PSICOACTIVAS RELACIÓN DEL DELITO, PERSPECTIVAS PARA 

LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN EN EL SISTEMA 

PENITENCIARIO" 
Resumen: 

La adicción ha sido objeto de mucho debate en la sociedad. Se estudia la relación entre el consumo de 

drogas y el delito penal la práctica, y como ha sido la prevención y el tratamiento de adictos a las 

drogas en cárceles. Para ello, se utilizaron cuestionarios para la calibración de las hipótesis, uno de los 

reclusos (pedir los aspectos relacionados con la adicción y su relación con los hechos delictivos) y la 

otra la administración de la prisión (preguntar por la prevención y el tratamiento realizado en cada 

sitio). Hemos encontrado que las drogas del crimen en razón de esta población es a través del tráfico, 

sobre todo, y que en la prisión de la Región 5 (que incluye la prisión de Santa Vitória do Palmar, Río 

Grande, Pelotas, Canguçu, Jaguarão y Camaquã) hay estudios prevención y tratamiento contra las 

drogas a los adictos. Al finalde este, le sugerimos algunas formas de actuaciones con la perspectiva de 

convertirse en un programa dentro del sistema penitenciario. 

Palabras clave: la cárcel, la delincuencia, la adicción, prevención, tratamiento. 
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INTRODUÇÃO 

Percebemos por estudos realizados, que as prisões são instituições que como outras, 

possuem altos e baixos, de acordo com o momento histórico em que vivem como o que 

vimos em Valois: 

A história dos cárceres oscila com poucos bons e muitos maus momentos, no ritmo 

do surgimento de pessoas, nascidos normalmente de um contato, por vezes fortuito, 

com a prisão. Os relatos dos séculos XVIII e XIX são fartos em detalhes da 

imundície em que viviam os presos, relegados à caridade ocasional, a despeito da 

evolução doutrinária que conheceu o direito penal. (VALOIS, 2008, p.2) 

 

Após o século XX, com as regras adotadas pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas 

sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em Genebra em 

1955, e aprovadas pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas através das suas 

resoluções 663 C (XXIV), de 31 de Julho de 1957 e 2076 (LXII), de 13 de Maio de 1977, que 

aprova as Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos, este modelo se alterou, para 

prisões onde os presos possuem direitos e deveres. 

As referidas regras normatizam os locais de reclusão e a forma como os reclusos devem ser 

tratados; a partir destas, é sancionada a Lei de Execuções Penais, nº 7.210 de julho de 1984, 

aplicando as penas privativas de liberdade, estas, se tornando mais humanitárias, tendo o 

objetivo de recuperar os apenados, oferecendo assistência social, assistência material, 

assistência a saúde, assistência jurídica, educacional, religiosa, horários determinados de sol e 

alimentação balanceada. 

Estabelecendo um paradoxo entre a recuperação e a punição, como encontra-se em 

Thompson (1993, p.19-25), quando cita o sistema social das prisões, descrevendo como um 

sistema de poder, de controle total e/ou quase total, concentração de poder nas mãos de 

poucos (sub grupos), que este sistema é subdividido em grupos e que estes possuem suas 

regras, normas internas, cita como exemplo as facções dentro das prisões. Coloca também, a 

prisionalização como sendo fator prejudicial a socialização, pois no momento em que o 

apenado se acostumar com as regras e normas internas da prisão, terá dificuldades de 

adaptação com a vida extra muros pois apesar de uma ser extensão da outra, possuem 

particularidades bem antagônicas. 

Em consonância com Thompson, encontramos em Joanne Mariner: 
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Os presos brasileiros são normalmente forçados a permanecer em terríveis condições 

de vida nos presídios, cadeias e delegacias do país. Devido à superlotação, muitos 

deles dormem no chão de suas celas, às vezes no banheiro, próximo ao buraco do 

esgoto. Nos estabelecimentos mais lotados, onde não existe espaço livre nem no 

chão, presos dormem amarrados às grades das celas ou pendurados em redes. A 

maior parte dos estabelecimentos penais conta com uma estrutura física deteriorada, 

alguns de forma bastante grave. (JOANNE MARINER, 1998 apud VALOIS, 2008, 

p.5). 

 

Aqui se percebe que apesar de já estar em vigor a Lei de Execuções Penais, ela não é 

cumprida em sua excelência, deixando muitas vezes parecer que vive-se no século passado, 

onde as penas eram de suplícios, torturas, depósitos de pessoas delinquentes e excluídas. A 

violação constante das regras básicas de direitos humanos vai deixando todo sistema 

desacreditado, os profissionais do direito, a sociedade como um todo, insensível e incapaz de 

exigir do Estado a sua plena realização.  

Verificamos na Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210 de 11/07/1984, Art.10) que: “A 

assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar 

o retorno à convivência em sociedade”; então, é papel do Estado arcar com o tratamento do 

dependente químico, para que este retorne a sociedade mais saudável, sendo também dever 

deste, prevenir o uso de drogas dentro do estabelecimento prisional. Portanto, é necessário 

aprofundar estudos nas prisões. 

SYKES (apud THOMPSON, 1993 p.19), coloca que: “a cadeia não é uma miniatura da 

sociedade livre, mas um sistema peculiar, cuja característica principal, o poder, autoriza a 

qualificá-lo como sistema de poder”. Portanto, analisando essas relações, entre instituição e 

apenados, com a finalidade de identificar formas eficazes de atuação, entendemos que nem 

sempre os programas e ações utilizados na comunidade livre serão adequados á comunidade 

prisional. Citamos alguns pontos antagônicos baseados em Dennis Chapman: 

 

Na vida civil, o cidadão é, geralmente, membro de uma família, de um grupo 

laboral, de um grupo de vizinhança, de uma comunidade local, que apresentam 

grande variação de interesses grupais, uma variação completa de idade e uma 

variedade infinita de ligações sociais. [...] Na prisão, em contraste, as relações 

sociais são temporárias (pela duração da sentença), e compulsórias (geralmente 

baseadas na residência numa cela, bloco de celas ou pátio e no local de trabalho, 

embora em algumas prisões os interesses grupais possam desenvolver-se). A 

variação de idade é estreita [...] O sistema-padrão da sociedade civil é baseado no 

lucro, ocupação, educação e participação nos assuntos comunitários. Muito pouco 

disso existe no sistema prisional... (1968 apud THOMPSON, 1993 p.12) 

 

Com a chegada das drogas nas prisões, o perfil dos internos se modificou, os crimes de 

hoje são vinculados à dependência química, como diz Rómulo Mateus, considerando o trajeto 
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que leva o consumidor problemático até a prisão, mostrando como nem o dispositivo jurídico-

penal nem o terapêutico obtêm eficiência na intervenção desta galgada: 

  
O «consumidor problemático de drogas» é normalmente alguém referenciado pelas 

polícias locais e normalmente apontado como suspeito do pequeno furto e do 

pequeno roubo, que tanto alarme social causam e que quase diariamente se repete. A 

este tipo de agentes do crime, dedicam as polícias especial atenção e o consumidor 

problemático acaba por ser apresentado ao tribunal local, sob detenção, sempre que 

é surpreendido em flagrante delito ou sempre que se reúnem indícios contra ele, 

suficientes para se ordenar a sua detenção por mandado judicial. […] Nos diversos 

processos que vai «coleccionando», vai percorrendo uma escala sucessivamente 

agravada das medidas de coacção. Igualmente não se lhe aplica, nem ele o procura 

consistentemente um programa sério de tratamento de toxicodependência. Trata-se 

de um percurso que por vezes demora meses a chegar ao seu termo […]. Este 

cidadão verá todos os processos penais que tem contra si, pendentes, e que por 

razões várias ainda não foram julgados, serem sucessivamente levados a julgamento. 

A soma material das pequenas penas de prisão que se aplicam por cada crime ou 

conjunto de crimes considerados provados em cada processo julgado, levarão este 

cidadão a enfrentar, súbita e inesperadamente para si, uma pena de 6, 8 ou mais anos 

de prisão. […] O que se evidencia deste percurso é uma incapacidade de o próprio 

consumidor problemático conseguir conter o consumo de drogas em níveis que não 

o levem a conflituar com a legalidade; a ausência de políticas de saúde públicas 

suficientemente próximas do caso concreto que interrompam a trajectória de risco; e 

a ineficácia dos sucessivos alertas judiciais (medidas de coacção) que vão 

antecedendo, quer a prisão preventiva, quer uma condenação por uma pena unitária 

seguramente pesada. (RÓMULO MATEUS, 2003 apud FERNANDES e SILVA, 

2009.p.43). 

 

Partindo do princípio que a vida na prisão é uma extensão da vida livre, da mesma forma 

que as drogas invadiram de forma avassaladora a sociedade, aconteceu nas prisões, pois como 

vemos em Valois: 

Droga, crime organizado e sistema penitenciário formam uma tríade que, 

simplificando, pode-se resumir no seguinte roteiro: o crescimento do consumo de 

drogas na sociedade fez com que o tráfico evoluísse e se organizasse com seus 

chefões e maior número de consumidores nos países desenvolvidos, principalmente 

nos Estados Unidos da América, restando para os países latino-americanos os 

plantadores, os soldados e alguns gerentes de menor importância; durante muito 

tempo esse segundo escalão do tráfico era preso e substituído imediatamente, mas 

transferindo para nossas penitenciárias a liderança e o poder que vinha das ruas; 

finalmente, com o contato proporcionado pelo meio carcerário, os líderes se 

estruturaram, criaram facções que se estenderam de volta para a sociedade e 

puderam não só comandar o tráfico como passaram a organizar, mesmo de dentro 

das prisões, uma série de outros crimes. Em estados menores, como o Amazonas, 

percebe-se perfeitamente o embrião disso tudo: o traficante que chega ao sistema 

penitenciário faz parte da última etapa da rede que compõe o tráfico de drogas e 

ingressa no estabelecimento penal em posição de supremacia sobre os demais 

internos, superioridade derivada do dinheiro, do acesso à droga e da maior 

inteligência; então, com ou sem a conivência da administração, rapidamente passa a 

exercer o ‘xerifado’, comandando os demais internos; daí, as extorsões de dentro da 

cadeia e a facilidade do contato com a rua levam à consumação de outros delitos, 

praticados com o álibi das quatro paredes da cela (VALOIS, 2008, p.05). 
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Analisando o texto supracitado, se percebe que os traficantes ao entrarem nas prisões, 

modificaram não só a forma como vinha se dando as organizações internas como a maneira 

em que os familiares eram tratados, pois, com a perspectiva de socialização das penas, a 

família do apenado é de total importância para sua ressocialização, sendo esta o apoio crucial 

do apenado na hora de sua progressão de regime, quando retorna aos poucos a viver em 

sociedade. A partir da entrada da droga nas prisões, encontramos a família, muitas vezes, 

abandonando seu familiar em função de serem obrigadas pelos traficantes a se submeterem as 

cobranças das dívidas dos familiares usuários, isto vem ao encontro do que relata Valois: 

 
[...] a família do usuário é obrigada a responder pelas dívidas do consumo com 

objetos, favores, inclusive sexuais; e o que não é usuário fica subordinado ao 

esquema “administrativo” do tráfico, igualmente sujeito a extorsões de toda espécie, 

enquanto sua família também responde por isso, além de ter que se sujeitar às 

humilhantes revistas. (VALOIS,2008, p.08-09) 

 

Como se percebe, não basta tratar o apenado em si, mas resgatar sua família para apoiá-lo, 

fazer com que se sinta capaz de ingressar num tratamento, buscando fomentar um projeto de 

vida diferenciado do que possuía até o momento de ser recolhido a prisão. 

Por isso, esta pesquisa revela-se importante e complexa, pois o sistema prisional gaúcho, é 

dividido em 9 regiões penitenciárias mais as casas especiais (Figura 1), cada uma delas, 

dispõe de características regionais peculiares, com suas particularidades. Para tanto, 

escolhemos centralizar nosso trabalho na quinta região penitenciária, por razão da 

pesquisadora trabalhar nesta região à aproximadamente oito anos (destes, dois anos na 

Penitenciária Estadual do Rio Grande, quatro anos na 5ª Delegacia Penitenciária atendendo 

semanalmente as casas prisionais de Camaquã, Jaguarão, Canguçu e Santa Vitória do Palmar 

e os últimos dois anos no Presídio Regional de Pelotas), tendo maior acesso a estas casas, 

ficando mais fácil o deslocamento para a aplicação dos instrumentos e tornando assim, a 

pesquisa mais viável e sólida.  

Esta região conta, com um efetivo de 2.447 apenados (em 26/07/2011), divididos em 

prisão provisória, prisão cível e condenados em regime fechado, semiaberto e aberto. Dentro 

destes, estudamos a relação delito/dependência dos apenados em regime fechado, que são, 

conforme Código CIA (Cadastro de Inclusão de Apenados) de 26/07/2011 840 apenados, e se 

verifica as formas de prevenção ao uso de drogas e ao tratamento para dependentes químicos.  

Para uma melhor visualização, a seguir, o Mapa do Estado do Rio Grande do Sul, dividido 

nas Regiões Penitenciárias.  
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Figura 1: Mapa do Rio Grande do Sul com indicação das Regiões Penitenciárias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre - 1ª Região, 9ª Região e Casas Especiais; Santa Maria - 2ª Região; Santo Ângelo - 3ª Região; Passo Fundo - 4ª 

Região; Pelotas -5ª Região; Santana do Livramento - 6ª Região; Caxias do Sul - 7ª Região; Santa cruz do Sul - 8ª Região. 

Informações mais detalhadas podem ser encontradas no site www.susepe.org.rs.br. 

OBJETIVOS 

A presente pesquisa objetiva investigar na população carcerária da 5ª região penitenciária a 

relação crime/uso de drogas e quais as formas existentes atualmente de prevenção e 

tratamento.  

METODOLOGIA 

A Pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa na área de Saúde – 

CEPAS/FURG recebendo o nº166/2011. Foi autorizada pelo delegado da 5ª Região 

Penitenciária e pelos Administradores que desta fazem parte. 

O instrumento de pesquisa foi elaborado a partir das inquietações pertinentes da 

pesquisadora, das hipóteses as quais deseja testar para chegar a relação existente entre drogas 

e criminalidade e as formas de prevenção e tratamento existentes atualmente na Região 

estudada. Estruturado em duas partes: Na primeira, foram entrevistados os Administradores 

das casas prisionais da 5ª Região Penitenciária onde detectamos as formas de prevenção e 

tratamento realizados para a dependência química atualmente. Na segunda parte, foram 

entrevistados apenados em regime fechado, da 5ª Região Penitenciária, através de 

questionário objetivo, onde identificamos a relação existente entre o uso de drogas e a 

criminalidade.  

A pesquisa foi na primeira parte, um senso da Região Estudada, e na segunda uma amostra 

quantitativa. 

Foram selecionadas Casas Prisionais que possuem presos em regime fechado (por 

entendermos que os apenados que possuem liberação para trabalho externo, podem procurar 

tratamento na rede pública), que façam parte da 5ª Região Penitenciária.  

http://www.susepe.org.rs.br/
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As seis casas selecionadas somam 840 presos em regime fechado, admitimos um nível de 

confiança de 95% e uma margem de erro de 0,05%. O resultado teórico desta amostra foi 

estimado segundo Triola (2005), através do programa STATDISK V8.4 – Elementary 

Statistcs Eighth Edition By Mario E. Triola, como mostra Quadro 1. 

QUADRO 1: Relação de casas prisionais, número de apenados em regime fechado conforme dados do Código 

CIA/INFOPEN do dia 26/07/2011, amostra segundo Triola 2005 e amostra que assinou o termo de consentimento livre 

esclarecido. 

Casa Prisional Número de apenados 

em regime fechado 

conforme dados do 

Código CIA/INFOPEN 

do dia 26/07/2011 

Amostra 

segundo Triola 

2005 

Amostra  

que assinou o 

termo de 

consentimento 

livre 

esclarecido 

Presídio Regional de Pelotas 289 165 83 

Penitenciária Estadual de 

Rio Grande 

368 188 100 

Presídio Estadual de Santa 

Vitória do Palmar 

16 15 15 

Presídio Estadual de 

Canguçu 

26 24 24 

Presídio Estadual de 

Camaquã 

107 84 74 

Presídio Estadual de 

Jaguarão 

33 30 30 

Total de apenados em 

regime fechado na 5ª Região 

Penitenciária 

840 506 326 

 

A seleção dos apenados aconteceu por sorteio em todas as casas, com a presença de um 

representante da administração de cada casa. Os apenados selecionados foram convidados a 

participar e os que aceitaram, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 

conforme mostra Quadro 1.  

As entrevistas foram realizadas em pequenos grupos, onde a pesquisadora entregava o 

questionário aos apenados e lia pausadamente enquanto estes respondiam. Nas casas 

prisionais que possuem sala de aula, a pesquisa foi aplicada nestas, nas que não possuíam foi 

aplicada individualmente ou nos corredores das galerias das casas prisionais.  

A pesquisa aconteceu entre os meses de outubro/2011 e janeiro/2012. 

Foi criado um banco de dados com o programa SPSS 15.0 - 2006 para Windows, onde os 

quadros foram elaborados. As porcentagens encontradas durante o comentário dos quadros 

foram encontradas com o cálculo da regra de três simples. 
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Durante o processo de coleta de dados, uma das dificuldades encontradas foi que os 

apenados assinassem o termo de consentimento livre e esclarecido, pois estes relatavam que 

tinham receio que aqueles dados fossem passados para as administrações das casas, mesmo a 

pesquisadora explicando o motivo da pesquisa, o sigilo dos dados, as questões éticas, muitos 

apenados não quiseram participar. 

Foi aplicado um questionário objetivo que perguntava sobre, momentos de suas vidas 

pertinentes ao objetivo da pesquisa e em seguida o teste ASSIST, que questiona a respeito do 

uso de drogas recentemente. Nesta aplicação, a pesquisadora percebeu que os apenados 

estavam omitindo a verdade, pois ao recolher os questionários, indagava sobre o uso de 

drogas, e esses respondiam que: “na cadeia não existe uso de drogas”. O teste foi suspenso 

porque se percebeu que haveria um viés de informação muito grande a ser trabalhado.  

Outra dificuldade foi a pesquisadora ser funcionária da SUSEPE, ter trabalhado em todos 

os presídios fazendo avaliações sociais para Progressão de Regime e Livramento Condicional 

(concessões aos apenados que possuem lapso temporal, conduta carcerária plenamente 

satisfatória e o fator subjetivo, avaliado pelos Assistentes Sociais e Psicólogos) e conhecer 

alguns apenados, percebeu-se que este fato prejudicou muito a pesquisa, pois na casa que a 

pesquisadora trabalha Presídio Regional de Pelotas, na Penitenciária do Rio Grande e de 

Camaquã onde a pesquisadora faz avaliações esporadicamente, foi onde não conseguiu 

alcançar a meta da amostra. Ficando uma sugestão para as próximas pesquisas que sejam 

aplicadas por pessoas de fora do sistema prisional, que os apenados não conheçam. 

ANALISANDO OS RESULTADOS 

O instrumento de análise aplicado aos Administradores da 5ª região Penitenciária mostrou 

como acontece a prevenção às drogas e o tratamento do dependente químico. 

Questionados sobre possuírem equipe técnica lotada em sua casa prisional, mostraram uma 

visão geral das casas assim distribuídas: duas casas possuem Assistentes Sociais e Psicólogos, 

destas uma possui dentista e a outra enfermeira e uma nutricionista, uma possui Assistente 

Social, uma possui professor de ensino fundamental, sendo que as demais são atendidas por 

uma equipe técnica itinerante composta por um Assistente Social, dois Psicólogos, um 

nutricionista e um Assessor Jurídico, lotados na 5ª Delegacia Penitenciária que atendem as 

quatro casas que não possuem técnicos lotados, a princípio semanalmente, dependendo da 

disponibilidade de passagens e viatura. 

Inqueridos sobre as formas de prevenção e frequência que são realizadas, obtivemos a 

descriminação do Quadro 2. 
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QUADRO 2: Quais as formas de prevenção às drogas existem em sua casa prisional e com que freqüência elas acontecem.  

N= 6 Administradores entrevistados. 

Com que frequência as ações de 

prevenção acontecem 

 

Quais as formas de prevenção às drogas existentes em sua casa prisional 

Palestras seminários 

temáticos 

conversas 

informais 

material 

impresso 

mais de uma 

alternativa 

 Semanal 1 0 1 2 1 

Quinzenal 0 0 0 0 0 

Mensal 0 0 0 0 0 

Semestral 0 0 0 0 1 

Anual 0 0 0 0 0 

 

Analisando o Quadro 2, se percebe que na 5ª Região Penitenciária existem trabalhos 

preventivos e que possuem uma boa frequência, 83,33% semanalmente. 

Percebemos como mostra Quadro 3, a seguir, que o tratamento do dependente químico 

acontece com medicação (o apenado é conduzido até a rede pública, onde é medicado e a casa 

prisional mantém a administração do medicamento, conforme indicação médica), psicológico 

individual, social em grupo e com mais de um tipo de atendimento. E, a 

adesão/encaminhamento ao tratamento 33,33% acontece por solicitação do paciente, 33,33% 

por mais de uma alternativa, sendo também encaminhado por profissional que atende a casa 

prisional 16,66% ou por ordem judicial 16,66%. 

QUADRO 3: Como se dá o tratamento do dependente químico no seu estabelecimento e como é feita a 

adesão/encaminhamento ao tratamento. 

N= 6 Administradores entrevistados. 

Como é feita a 

adesão/encaminhamento 

ao tratamento 

Como se dá o tratamento do dependente químico no seu estabelecimento 

Medicamentoso Psicológico 

individual 

Psicológico 

em grupo 

Psiquiátrico Social 

individual 

Social 

em 

grupo 

Mais de 

uma 

alternativa 

 Por ordem judicial 0 0 0 0 0 0 1 

Encaminhamento de 

profissional da casa 

prisional 

0 1 0 0 0 0 0 

Encaminhamento de 

profissional da rede 

pública 

0 0 0 0 0 0 0 

Pedido de familiar 0 0 0 0 0 0 0 

Solicitação do 

paciente 

2 0 0 0 0 0 0 

Mais de uma 

alternativa 

0 0 0 0 0 1 1 

 

Ao serem questionados como o paciente é manejado se entrar em abstinência e se é levado 

para algum local, Quadro 4, se percebe que é atendido em 83,33% das casas, por uma equipe 

multiprofissional, ou seja, pelos funcionários que estiverem na casa no momento da crise 

(agentes penitenciários, psicóloga, assistente social, médico, enfermeiro, dentista, advogado) e 

16,66% pelo agente penitenciário; e são levados quando em crise de abstinência à hospitais 
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psiquiátricos em 50% das casas e nas outras 50% conduzidos a hospitais gerais, para 

medicação e início de tratamento medicamentoso. 

QUADRO 4: Como o apenado é manejado se entrar em abstinência e se é levado para algum local. 

N= 6 Administradores entrevistados. 

 Como ele é manejado se entrar em abstinência 
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 c
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 Hospital 

psiquiátrico 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

  Hospital 

geral 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

  Clínica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Comunidade 

terapêutica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Os resultados obtidos mostram que na 5ª Região Penitenciária, em se tratando de 

prevenção e de tratamento para dependência química, já possui trabalho neste âmbito, tendo 

apenas que amplia-lo trazendo para dentro das casas prisionais grupos de parceiros 

voluntários para auxílio à abstinência, que ensinem como lidar com os momentos mais 

difíceis onde os próprios apenados possam ser multiplicadores da prevenção dentro das suas 

casas.  

Buscar também junto ao órgão central, Superintendência dos Serviços Penitenciários - 

SUSEPE, maior número de técnicos lotados nas casas, pois a maioria delas não possui uma 

equipe completa, ou seja, composta por Nutricionista, Assistente Social, Psicólogo, Dentista, 

Médico, Enfermeiro, Assessor Jurídico para que os apenados sejam atendidos em todos os 

aspectos, conforme suas demandas pessoais. 

No segundo momento desta pesquisa entrevistamos 326 apenados, sendo 77,91% do sexo 

masculino, em razão dos presídios da 5ª Região Penitenciária ser, como vemos em Colares e 

Chies (2010, p. 408) “masculinamente mistos: encarcera objetivamente ambos os sexos num 

mesmo conjunto arquitetônico [...]”. Vimos que as casas prisionais transformaram seus 

presídios masculinos em mistos separando celas e/ou galerias para as mulheres. 

Em relação à escolaridade da população estudada e quais os motivos que os levaram a 

desistir de estudar, Quadro 5, percebemos que 58,89% dos apenados não concluíram o ensino 

fundamental, enquanto 19,06% concluíram; 7,66% são analfabetos; 6,44% têm o ensino 

médio incompleto e 7,36% completaram o ensino médio; 0,92% têm o ensino superior 

incompleto e 2,14% completaram o ensino superior; 2,14% não responderam a questão e 

0,61% anularam. Vimos que 38,95% evadiram da escola para trabalhar, reforçando essa 
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realidade Gomes e Pereira (2005, p.360) afirma: “As consequências da crise econômica a que 

está sujeita a família pobre precipitam a ida de seus filhos para a rua e, na maioria das vezes, o 

abandono da escola, a fim de ajudar no orçamento familiar”.  

QUADRO 5: Grau de escolaridade e porque evadiu da escola: 

N= 326 Apenados entrevistados. 

Por que parou de 

estudar 

Grau de escolaridade 
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 Falta de 

motivação 

por parte do 

indivíduo 

4 48 13 8 7 0 2 1 0 

  Falta de 

motivação 

por parte dos 

pais 

1 11 4 2 1 0 0 0 0 

  Dificuldade 

aprendizagem 

7 7 0 0 1 0 0 0 0 

  Para trabalhar 3 77 22 9 11 2 2 1 0 

  Grupo de 

convivência 

0 9 1 0 0 0 0 0 0 

  Situação rua 1 8 0 0 0 0 0 0 0 

  Uso drogas 

psicotrópicas 

0 9 4 0 0 0 0 0 1 

  Distância da 

escola (zona 

rural) 

3 5 0 1 0 0 0 1 0 

  Em branco 5 11 1 0 3 0 3 4 0 

  Nulo 1 7 0 1 1 1 0 0 1 

 

Analisando a questão: Qual o motivo o levou a usar drogas, Quadro 6, percebe-se que a 

curiosidade é o que leva 38,65% da população estudada a consumir substâncias psicotrópicas 

e em seguida com 15,33% o grupo de convivência do bairro e depois, com 7,66%, a situação 

de rua. Salientamos que 30,98% dos entrevistados deixaram a questão em branco e 2,14% 

anularam a mesma, totalizando 33,12%, quase 1/3 da população entrevistada, não respondeu 

ou anulou a questão que indaga o motivo que os levaram a usar drogas. 

Nas questões: Estava sob efeito de algum psicotrópico quando cometeu o primeiro delito? 

E, por que cometeu tal ato? Quadro 6, percebemos que 43,86% dos apenados cometeram o 

primeiro delito sem estar sob efeito de drogas; 17,17% sob efeito de álcool; 11,34% maconha; 

8,28% deixaram a questão em branco; 6,74% estavam sob efeito de mais de uma substância; 

6,44% cocaína; 4,90%% crack; 0,61% oxi; 0,30% merla; 0,30% anfetamina e a motivação 

destes é de 23,00% pelo desemprego; 15,03% por motivação de amigos; 14,41% por ambição; 

14,11% por sobrevivência; 13,80% deixaram em branco; 10,42% para comprar drogas; 6,44% 
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por outro motivo; 2,76% mais de uma alternativa. Pelos dados apurados, 14,72% cometeram 

delito por estarem desempregados e não estavam sob efeito de drogas e que dos apenados que 

cometeram o delito para comprar drogas, 34 apenados, destes, 24 estavam sob efeito de 

drogas, ou seja, 70,58%. 

QUADRO 6: Estava sob efeito de algum psicotrópico quando cometeu o primeiro delito e porque cometeu tal ato delitivo 

N= 326 Apenados entrevistados. 

Porque cometeu tal 

ato delitivo 

Estava sob efeito de algum psicotrópico quando cometeu o primeiro delito 

Alcool Maconha Cocaína Crack Merla Oxi Anfetamina Não Mais de 

uma 

alternativa 

Em 

branco 

 Ambição 7 6 4 0 0 0 0 27 2 1 

Sobrevivência 8 9 5 2 1 0 1 16 2 2 

Motivação de 

amigos 

11 9 2 2 0 1 0 19 5 0 

Para comprar 

drogas 

5 3 8 8 0 0 0 6 4 0 

Desemprego 10 6 2 4 0 1 0 48 2 2 

Outro 6 1 0 0 0 0 0 12 2 0 

Mais de uma 

alternativa 

2 0 0 0 0 0 0 2 5 0 

Em Branco 7 3 0 0 0 0 0 13 0 22 

 

No Quadro 7, a seguir, quando questionados sobre por que cumpre pena atualmente, vemos 

que, 37,42% dos entrevistados cumprem pena por tráfico de drogas, 14,72% por assalto, 

13,80% por roubo, 13,19% por homicídio, 26,44% por mais de um delito, 6,44% deixaram a 

questão em branco, 3,06% por outro delito e 2,76% por delito sexual. Dos 326 entrevistados, 

49,07% não estavam sob efeito de psicotrópicos quando cometeram o ato delitivo, 17,48% 

estava sob efeito de álcool, 10,42% crack, 7,05% não responderam a questão, 5,21% 

maconha, 5,21% cocaína, 3,68% mais de uma substância, 0,30% oxi e 0,30% anulou a 

questão. Pode-se perceber que 37% da amostra cumprem pena por tráfico de drogas e 49% 

não estava sob efeito de substâncias psicoativas, vindo ao encontro da próxima questão, 

subsequente, sobre porque cometeu tal ato delitivo ser o desemprego e a sobrevivência 

totalizando 37%, sendo o tráfico uma forma de manutenção das necessidades básicas da 

família.  

Percebe-se, no Quadro 7, que dos 42,33%  apenados que estavam sob efeito de drogas 

quando cometeram atos delitivos, estes foram em maior frequência, tráfico de drogas 

(11,65%), roubo (9,20%) e assalto (8,58%). Estes dados confirmam nosso comentário na 

introdução, quando abordamos o consumidor problemático. 
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QUADRO 7: Porque cumpre pena atualmente e se estava sob efeito de algum psicotrópico quando cometeu tal ato delitivo. 

N= 326 Apenados entrevistados. 

Estava sob efeito de 

algum psicotrópico 

quando cometeu tal 

delito 

Porque cumpre pena atualmente 

Roubo Assalto Trafico Latrocínio Homicídio Delito 

sexual 

Outro Mais de 

uma 

alternativa 

Em 

branco 

 Alcool 14 6 13 2 17 2 2 1 2 

Maconha 4 3 9 0 0 0 0 1 1 

Cocaína 0 7 5 0 0 0 1 4 1 

Crack 10 9 7 1 3 0 0 4 0 

Merla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Anfetamina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não 14 20 78 2 20 5 7 9 5 

Mais de uma 

alternativa 

2 3 3 1 1 0 0 2 0 

Em branco 1 0 6 0 2 2 0 0 12 

Nulo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 

Analisando os dados da questão, porque cometeu tal ato delitivo, observamos que 9,8% 

dos entrevistados cometeram delito para comprar drogas, 14,11% por ambição, 8,28% por 

motivação de amigos, 3,68% por mais de uma alternativa, 8,89% por outro motivo e que 

17,48% deixaram a questão em branco, 37,76% por desemprego e/ou sobrevivência. 

Podemos perceber que tanto no primeiro delito como no delito atual, a motivação para tal é 

o desemprego/sobrevivência e que durante o ato delitivo não estavam sob efeito de 

psicotrópicos.  

Quando requeridos sobre quem lhes visita na prisão, Quadro 8, percebemos que a maioria 

recebe visitas de familiares, fato de relevância, visto que o apoio e vinculação familiar é 

indispensável para o retorno do indivíduo a vida social. 

QUADRO 8: Enquanto cumpre pena, recebe visitas: 

N= 326 Apenados entrevistados. 

Enquanto cumpre pena recebe visitas Resultado 

 Pai 9 

Mãe 36 

Irmãos 16 

Filhos 7 

Esposa 34 

Não 72 

Mais de uma alternativa 136 

Em branco 15 

Nulo 1 

 

Quando perguntado se seus familiares frequentam algum grupo de apoio na comunidade 

(Grupo de Amor Exigente, ALANON, NARANON, Caps AD, Mães do Crack, Atendimento 

na casa prisional com a equipe técnica), vimos que 86,19% não frequentam nenhum tipo de 
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grupo, 3,98% busca ajuda em grupos na comunidade e/ou atendimento com equipe técnica da 

casa prisional, 0,30% anularam a questão e 9,50% deixaram a questão em branco. 

 

CONCLUSÕES 

Ao finalizar o trabalho concluímos que atualmente na 5ª região penitenciária, existem 

trabalhos de prevenção às drogas com frequência, realizados por profissionais da SUSEPE e 

das Secretarias Municipais de cada presídio, que fornecem material impresso a ser distribuído 

aos apenados. Quanto ao tratamento do dependente químico, ele vem acontecendo com 

medicações, atendimento nos hospitais gerais e psiquiátricos, acompanhamentos com 

psicólogas e assistentes sociais das casas prisionais.  

Diante deste trabalho de pesquisa ouso sugerir que a 5ª Delegacia Penitenciária organize 

junto às casas prisionais, cursos de capacitação aos funcionários e de multiplicadores da 

prevenção de drogas tanto para funcionários como para os apenados, para que estes se 

mantenham atualizados e motivados a continuarem o trabalho. 

Percebemos durante a análise dos dados que a relação existente entre drogas e prisão é em 

sua maioria em função do tráfico de drogas, como vemos em Conte e Oliveira (et al, 2007, 

p.102) “No laço social, o tráfico significa trabalho, convocando inúmeros jovens ‘vulneráveis 

e desamparados’ (Oliveira, 2005, apud Conte e Oliveira, 2007 p.102) que tentam responder, 

com as condições que têm, às exigências básicas e de consumo na posição de provedores de 

família”; e do envolvimento delitivo com roubo e assalto para obter a droga, ficando claro que 

o desemprego e a sobrevivência são as âncoras dessa criminalidade. Deixando fulgente que as 

famílias em vulnerabilidade social são aquelas com maior probabilidade de terem um ente 

cumprindo pena.  

Entendemos também, que a relação existente entre delito e dependência química acontece 

quando o indivíduo comete delitos como assalto, roubo e tráfico de drogas (quadro 7), para 

manter sua dependência, tornando-se um consumidor problemático, como nos referimos em 

Rômulo Mateus, à página 4 deste trabalho.  

Repensando as formas de prevenção realizadas, deveriam existir, além do tratamento à sua 

dependência, propostas de cursos profissionalizantes, de ensino fundamental e alfabetização, 

para que estes ao saírem das casas prisionais tivessem uma oportunidade diferenciada de 

trabalho. Verificar as formas em que o tratamento penal vem sendo estruturado e ter um olhar 

crítico a Justiça Restaurativa (JR) que coloca, segundo Braitwaite (apud SÀ, 2007, p.16), que 

“um critério fundamental da JR é evitar qualquer forma de dominação, devendo possibilitar-se 
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igual participação de todos, com o mesmo poder de palavra”. Segundo esse autor, nos 

programas de JR deverão ter: 

 

a) Restauração da dignidade humana.; b) Restauração da propriedade perdida; 

c) Reparação da ofensa à pessoa ou à saúde; d) Reparação do dano às relações; 

humanas; e) Restauração das comunidades; f) Restauração do ambiente; 

g) Restauração emocional; h) Restauração da liberdade; 

i) Restauração da compaixão ou dos cuidados; j) Restauração da paz; 

k) Restauração da autodeterminação; l) Restauração do senso de dever como um 

cidadão (BRAITWAITE, 2000 apud SÁ, A. A. 2007, p. 16) 

 

Para que isso aconteça é de suma importância que o órgão competente, SUSEPE 

disponibilize as casas prisionais, equipe técnica lotada e local para que possam ser realizados 

grupos e atendimentos individuais. Pois se sabe que dentro desta comunidade, chamada 

prisão, o cidadão permanecerá por meses ou anos, conforme sua condenação, onde terá 

diversos tipos de vivências, de contatos diferenciados com os tipos de poder existentes neste 

sistema social. Para tanto, será importante viabilizar momentos, com as equipes técnicas das 

casas, individuais ou em grupos, para que proporcionem conversas reflexivas e críticas, onde 

serão repensados atos e provocados pensamentos motivacionais para que construam projetos 

de vida, diferenciados dos quais tiveram até o momento da prisão. Esses momentos é que 

deverão abrir perspectivas de prevenção e tratamento para a dependência dentro das prisões, 

buscando junto a ele uma conscientização de seus hábitos e valores para uma maior qualidade 

de vida.  
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