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1. Resumo 

      A falta de instrução e de acesso a determinadas ferramentas da comunicação é 

o principal motivo que leva a população de menor poder aquisitivo a liderar o ranking 

dos fumantes (INCA, 2004). 

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer relatam que 90% dos fumantes 
adquiriram este hábito na adolescência entre 10 e 19 anos. 

A população em situação de rua, também faz parte da sociedade e necessita de 
intervenções na área da saúde que levem em conta seu modo de sobrevivência nas 
ruas (VARANDA & ADORNO, 2004). 

2. Introdução 

Segundo o INCA Instituto Nacional do Câncer a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) define que cerca de 1,2 bilhões de pessoas são fumantes no mundo, 

apesar das pessoas saberem que o cigarro é prejudicial à saúde e é a principal 

causa de morte evitável, o consumo vem aumentando cada vez mais, principalmente 

nos países em desenvolvimento. 

O que moradores em situação de rua relatam ao decorrer da vida segundo 

Panaino (2012) é que o cigarro é muito prazeroso, um dos únicos objetos para 

sentirem-se bem, além de ser uma droga legal e de fácil acesso (PANAINO, 2012). 

Diante do exposto o objetivo desta pesquisa é identificar quais são os significados 

atribuídos ao cigarro por pessoas em situação de rua. 

3. Objetivos  

         Iremos apresentar as sensações e a importância do cigarro relatado por 

moradores em situação de rua que frequentam os Albergues: Casa Amarela (Santo 

André- SP) e Albergue Noturno (Santo André-SP) para contribuir e apoiar o 

desenvolvimento de políticas públicas para ações de redução e cessação do 

tabagismo na população citada. 

• Identificar a importância do cigarro para pessoas em situação de rua. 

• Apoiar as políticas públicas relacionadas ao consumo do tabaco. 

• Favorecer o desenvolvimento de ações para redução e/ou cessação do 

tabagismo por pessoas em situação de rua. 

4. Metodologia 



Trata-se de um estudo exploratório de natureza qualitativa. O método 

qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem. Já a 

pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, de modo a torná-lo explicito (MINAYO, 2007). 

           A coleta de dado será realizada no município de Santo André – SP, visando 

os moradores em situação de rua, sendo eles homens e mulheres, na qual são 

fumantes, por meio de uma entrevista orientada por roteiro contendo questões 

abertas que serão gravadas com auxilio de gravador para que possamos transcrever 

posteriormente e captar as diferentes atitudes acerca do contexto geral do cigarro 

para essas pessoas, onde possamos identificar o significado do cigarro para 

moradores em condições de rua. As entrevistas serão transcritas e analisadas a 

partir da Teoria de Análise de Discurso de Eni Orlandi (ORLANDI, 2007). 

  5. Desenvolvimento  

5.1. Local de Estudo: Casa Amarela (Santo André – SP) e Albergue 

Noturno (Santo André – SP) 

          5.2. Sujeitos da pesquisa: Homens e mulheres fumantes em situação 

de rua na cidade de Santo André- SP. 

         5.3. Coleta de dados: Essa pesquisa irá utilizar um roteiro contendo 

questões abertas que serão gravadas e posteriormente transcritas, onde contém 

sugestões de perguntas e dicas a serem usados na pesquisa para garantir que 

todos os tópicos de interesse serão abordados.  

6. Resultados esperados 

Com essa pesquisa esperamos identificar a relação dos moradores de rua 

com o uso do cigarro.  Além disso, a suposta pesquisa irá contribuir como um estudo 

a mais, existente para próximos pesquisadores interessados com o tema, já que 

ocorre um déficit significativo com pesquisas em relação ao cigarro e moradores de 

rua.  

Como situação atual de “alunos”, além de consolidar nossa formação como 

enfermeiros, adquirindo novos conhecimentos, nos iremos nos aprofundar em um 

assunto importante e de difícil aplicabilidade para saúde pública, tornando-se um 

apoio de pesquisas para tentar reverter tal situação.  



Por parte do programa de saúde no Brasil, no qual foca o uso indevido do 

cigarro entre a sociedade, exceto os moradores de rua, queremos levantar a 

discussão a cerca das políticas públicas para esse perfil, onde como um ser humano 

que além das necessidades básicas inexistentes, como alimentação, moradia, 

vestimentas adequadas, enfim, rotulados como “moribundos”, também são seres 

humanos que adquirem as doenças decorrentes do cigarro, como qualquer outra 

pessoa indiferente de nível social.  
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