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 Resumo 

 

Este estudo tem como objectivo explorar a incidência de 

ideação suicida, numa amostra de prostitutas de rua. 

Para atingir este objectivo foram entrevistadas 52 mulheres 

que exerciam prostituição de rua, às quais foi aplicado o 

Questionário de Ideação Suicida (QIS), a Escala de Satisfação com o 

Suporte Social (ESSS) e uma entrevista. Entre outros resultados, no 

QIS obteve-se uma média de 41,71 pontos, com um desvio padrão 

29,92 pontos, valores que indiciam um risco elevado de suicídio. 

Acresce que a percentagem de mulheres, que apresenta no QIS um 

valor superior a 41 pontos é de 46,15%, o que se trata de um valor 

muito elevado. No que respeita ao suporte social percebido, 

encontrou-se uma correlação negativa, estatisticamente significativa, 

entre este e o nível de ideação suicida.  

Os dados que obtivemos sugerem não só que a ideação suicida 

nestas mulheres é superior à encontrada na população geral, como 

também que existe uma elevada prevalência de tentativas de suicídio 

naquelas. 

 

 

Résumé 

 

Cette étude vise à explorer l 'incidence des idées suicidaires 

dans un échantillon de prostituées de rue. 

Afin d'atteindre cet objectif, nous avons interrogé 52 femmes qui 

pratique la prostitution de rue, qui a été appliqué un Questionnaire 

des Idéations Suicidaires (QIS),  l 'échelle de satisfaction avec le 

soutien sociale (ESSS) et une interview. Parmi les autres résultats, le 

QIS a obtenu une moyenne de 41,71 points avec un écart type de 

29,92 points, les valeurs qui indiquent un risque élevé de suicide. En 

outre, le pourcentage de femmes qui, dans le QIS un plus de 41 

points est 46,15%, qui est une valeur très élevée. En ce qui concerne 

le  soutien sociale perçue, a trouvé une corrélation négative, 
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statistiquement significative, entre cette et le niveau de l 'idéation 

suicidaire. 

 Les données que nous avons obtenus suggèrent que non 

seulement les idées suicidaires chez ces femmes est plus élevé que 

la population générale, mais aussi qu’il existe une forte prévalence 

des tentatives de suicide dans ces. 

 

 

Abstract 

 

This study aims to explore the incidence of suicidal ideation in 

a sample of street prostitutes. 

To achieve this objective 52 women who perform street 

prostitution were interviewed, using the Suicide Ideation 

Qestionnaire (QIS), the Scale for Social Support Satisfaction (ESSS) 

and a Interview. Among other results, the QIS obtained an average of 

41,71 points with a standard deviation of 29,92 points, values that 

indicate a high risk of suicide. Moreover, the percentage of women, 

wich performed higher than 41 points in the QIS is of 46,15%, wich 

is a very high value. With regard to perceived social support, we 

found a negative correlation, statistically significant, between this 

and the level of suicidal ideation.  

The data we obtained suggest that not only suicidal ideation in 

these women is higher than the general population, but also there is 

a high prevalence of suicide attempts in those. 
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QIS – Questionário de Ideação Suicida 
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Introdução 

 

Este estudo pretende dar um contributo para o conhecimento 

sobre o fenómeno do suicídio, mais especificamente sobre o suicídio 

em prostitutas de rua, dado o seu interesse médico legal, 

nomeadamente para o diagnóstico diferencial (suicídio, homicídio ou 

acidente) das causas de morte violenta. 

  Procuraremos aquilatar da existência de ideação suicida em 

prostitutas de rua, tentando perceber se nesta população específica 

esta é mais alta do que na população geral. Pretendemos igualmente 

perceber de que forma a satisfação com o suporte social influencia a 

ideação suicida nestas mulheres. 

O primeiro passo neste trabalho passou por fazer uma revisão 

bibliográfica, contida no primeiro capítulo, sobre comportamentos 

suicidários, com maior ênfase na ideação suicida, e, no segundo 

capítulo, sobre trabalho sexual, destacando aqui a prostituição de 

rua. Nas poucas situações em que tal foi possível, procuramos 

encontrar trabalhos que abordassem a questão da ideação suicida 

em prostitutas. Os trabalhos que consideramos relevantes para o 

nosso estudo encontram-se vertidos na componente teórica deste 

trabalho. 

No sentido de prosseguir os objectivos a que nos propusemos, 

seleccionamos os instrumentos que considerávamos, serem os mais 

adequados para obter os dados necessários, utilizando uma 

metodologia de cariz quantitativo. 

Decidimos, assim, utilizar um instrumento combinado que 

contém um Questionário de Ideação Suicida (QIS), uma Escala de 

Satisfação com o Suporte Social (ESSS) e uma entrevista estruturada. 

Antes de avançarmos para o terreno, t ivemos inicialmente de 

entrar em contacto com instituições que levam a cabo um trabalho 

de proximidade com prostitutas de rua. Após obtermos o 

consentimento de cada uma das instituições, partimos para o terreno 

com o apoio das equipas técnicas de cada uma das instituições. 

Foram os elementos das equipas técnicas que serviram de 
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intermediários entre nós e as prostitutas de rua, permitindo assim a 

nossa presença neste contexto.  

Optamos por uma amostra de conveniência, por ser a mais 

adequada, quer às características da população que pretendíamos 

estudar, quer ao intervalo de tempo disponível 

A recolha de dados, decorreu de Dezembro de 2009 a Março de 

2010 e abrangeu 52 mulheres, que acederam a colaborar.  

O tratamento estatístico da informação obtida foi efectuado 

através do recurso ao SPSS, versão 16.0 para o Windows. 

As questões que procuramos verificar neste trabalho e os 

resultados obtidos podem ser analisados em profundidade na 

componente empírica deste trabalho.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ideação Suicida em Prostitutas de Rua 
 

8 

 

Enquadramento Teórico 

 

Pretendendo este estudo debruçar-se sobre a prevalência de 

ideação suicida em prostitutas de rua, torna-se necessário antes de 

mais definir alguns conceitos associados a este fenómeno e a esta 

população. Embora se encontre uma extensa bibliografia publicada 

sobre ideação suicida e sobre prostituição de rua, em separado, 

quando estes temas são associados, os estudos existentes são ainda 

escassos. Este facto impossibilita uma visão abrangente sobre a 

ideação suicida nesta população específica. 

Por uma questão de melhor organização e consequente melhor 

compreensão dos objectivos do estudo, a componente teórica deste 

trabalho encontra-se dividida em três tópicos. 

O primeiro tópico versará sobre os comportamentos 

suicidários. Analisando os diferentes tipos de comportamentos 

suicidários, os factores de risco associados a esses mesmos 

comportamentos, e alguns dados epidemiológicos de cada um dos 

comportamentos suicidários. 

O segundo tópico irá debruçar-se sobre o trabalho sexual. Irá 

ser dado um enfoque especial à prostituição de rua, bem como uma 

análise aos factores de risco comummente encontrados neste tipo de 

prostituição. 

O objectivo do último tópico será o de promover um encontro e 

análise dos factores de risco apresentados para os comportamentos 

suicidários e para a prostituição. 

 

 

1. Comportamentos suicidários 

 

O suicídio, enquanto fenómeno, já há muito que intriga e 

desperta a curiosidade do ser humano, nas mais diversas áreas do 

conhecimento social. De facto esta questão é de tal forma fulcral na 

compreensão do comportamento humano que Albert Camus chega 

mesmo a defender que “Só há um problema filosófico 
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verdadeiramente sério: é o suicídio. Julgar se a vida merece ou não 

ser vivida é responder a uma questão fundamental da Filosofia.”  

(1942, cit in Saraiva, 2006, p.15).  

No entanto, apesar de ser um fenómeno que desde sempre 

despertou a curiosidade do ser humano, este não é de todo um 

fenómeno simples e unifacetado, pelo que também a sua definição 

não é simples nem unifacetada, de tal forma que “não existe ainda 

hoje uma nomenclatura globalmente aceite para nos referirmos aos 

comportamentos suicidários.”  (Moreira, 2008, p. 25).  

Apesar de não existir uma nomenclatura globalmente aceite, o 

comportamento suicidário é tipicamente descrito num continuum  de 

letalidade que vai desde a ideação suicida, passando pelos 

comportamentos auto lesivos e pelas tentativas de suicídio até ao 

suicídio consumado (Crosby et al., 1999 cit in Weaver et al., 2007; 

Webster, 1996). Embora não vejamos o comportamento suicidário 

como um caminho que cada um tem de percorrer passando por todas 

as etapas até atingir o resultado final do suicídio consumado, 

acreditamos que para uma melhor compreensão do comportamento 

suicidário, esta esquematização de continuum ,  possa ser útil. 

Cremos que será importante neste momento lembrar a posição de 

Edwards (1999), ao referir que este não é um tópico consensual. 

Bertolote et al. (2005), também afina pela mesma batuta ao referir-

se à existência de factores culturais importantes no comportamento 

suicidário que necessitam de posterior investigação e que não 

permitem para já aceitar acrit icamente a tese de continuum .  

Relativamente à visão de continuum  dos comportamentos 

suicidários proposto por Crosby et al. (1999 cit in Weaver et al., 

2007) e Webster (1996) parece-nos que esta peca por não fazer uma 

distinção mais fina no que concerne a tentativas de suicídio, pelo 

que no nosso estudo faremos a distinção entre para-suicídio e 

tentativa de suicídio.  

De seguida, iremos debruçar-nos sobre os diferentes 

comportamentos suicidários por ordem crescente de potencial 

letalidade, começando pela ideação suicida, passando pelo para-
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suicídio e tentativa de suicídio até chegarmos ao suicídio 

consumado. 

 

 

1.1. Definições 

 

1.1.1. Ideação Suicida 

 

De uma forma geral todos os comportamentos suicidários não 

letais tendem a ter um bom nível de previsibilidade de futuros 

comportamentos suicidários e do seu potencial letal (Webster, 1996). 

Destes, o constructo que tem sido mais utilizado, na tentativa de 

prever o perigo de futuros comportamentos suicidários, tem sido a 

ideação suicida. Tal deve-se, por um lado, à existência de vários 

instrumentos padronizados que permitem avaliar este constructo e, 

por outro, ao facto de ter provado ser um bom indicador do perigo 

da efectivação de comportamentos suicidários (Brown, Beck; Steer & 

Grisham, 2000), nomeadamente no género feminino (Lewinsohn, 

Rohde, Seeley & Baldwin, 2001 cit in Weaver et al., 2007). Esta 

diferença no que concerne ao género, pode ser explicada em parte 

pelo facto de as mulheres terem uma maior recorrência de ideação 

suicida (DeMan, 1998 cit in Edwards, 1999) e de comportamentos 

suicidários do que os homens (Langhinrichsen-Rohling et al., 1998 

cit in Edwards, 1999; Hopp, 2005; Kushner, 1995 cit in Canetto 

2008). 

Alguns autores como, Van Heering, consideram a ideação 

suicida como “a ocorrência de quaisquer pensamentos acerca de um 

comportamento autodestrut ivo, independentemente da presença, ou 

não, de intenção de morrer” (2001 cit in Gil, 2006, p. 378), enquanto 

Webster (1996) define a ideação suicida, como a existência de ideias 

ou pensamentos relativos ao acto de cometer um suicídio ou de se 

provocar auto lesões que podem ou não ser letais. Se a primeira 

definição peca pela indiferença dada à intencionalidade do desejo de 

morte, a segunda falha ao não ser mais específica quanto à 
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intensidade e continuidade destes pensamentos, pelo que achamos 

que a definição mais completa e abrangente de ideação suicida é a 

que baliza num continuum  que vai desde pensamentos generalistas 

acerca da morte, passando pela ideia de suicídio, até aspectos mais 

concretos e operacionais da colocação em marcha do plano suicida, 

como a elaboração, planeamento e execução, com maior ou menor 

grau de ambivalência (Cassorla, 2004; Meleiro & Bahls, 2004 cit  in 

Gil, 2006). 

Se é certo que a existência de vários instrumentos 

padronizados veio de alguma forma auxiliar na identificação da 

presença de ideação suicida, não podemos cair no logro de acreditar 

que este constructo é facilmente detectável. Partimos desde logo da 

dificuldade de encontrar uma definição de ideação suicida 

universalmente aceite (como podemos constatar dos exemplos acima 

descritos). A esta dificuldade acresce o busílis de a ideação suicida 

ser o único constructo dos comportamentos suicidários que sendo 

um pensamento ou ideia, não é passível de uma observação 

objectiva, podendo ocorrer situações em que por questões morais, 

religiosas, culturais ou outras a pessoa negue a existência de 

ideação suicida, quando na realidade esta está presente, o que pode 

ocasionar um enviesamento dos resultados obtidos (Silva et al.,  

2006). 

Para finalizar, recorremos à expressão de Shea (2002, p. 20), 

de que o “turbilhão em que cada indivíduo se encontra é único” , para 

reforçar a ideia de que não deveremos catalogar todos os indivíduos 

que apresentem alguma ideação suicida de uma forma simplista, uma 

vez que a passagem ao acto, de um indivíduo com ideação suicida, 

ocorre em menos de 1% das situações, e depende de um 

conglomerado de factores, tais como, stressores externos, conflitos 

internos, disfunções neurobiológicas, entre outros (Shea, 2002). 
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1.1.2. Para-suicídio 

 

De entre os comportamentos suicidários que iremos abordar, o 

conceito de para-suicídio é aquele que teve o seu surgimento mais 

tardiamente. Tal deveu-se em parte à necessidade, cada vez mais 

sentida, de perceber melhor a disparidade entre as estatísticas do 

suicídio e das tentativas de suicídio.  

A questão da intencionalidade letal é fulcral para se proceder à 

distinção entre tentativa de suicídio e para-suicídio. No caso da 

tentativa de suicídio, o objectivo seria a morte, mas, por qualquer 

motivo, esse objectivo não foi alcançado. No caso do para-suicídio 

estaríamos perante uma situação primordialmente de apelo, onde o 

objectivo final não seria a morte, mas sim a alteração das condições 

existenciais.  

A propósito da distinção entre tentativa de suicídio e para-

suicídio cremos que o exemplo dado por Keir, em 1986, é 

esclarecedor: “Um velho que deixa uma carta de despedida e toma 

uma dose excessiva de psicofármacos desejaria a morte; um jovem 

que toma uma caixa de psicofármacos e chama por alguém não 

desejaria morrer. Ambos poderão dar entrada num Serviço de 

Urgências, mas enquanto o primeiro parece corresponder a um 

suicídio frustrado, o últ imo é um para-suicídio”  (cit in Saraiva, 2006, 

p. 39). Este exemplo prático reflecte bem o espírito da definição 

dada pelos autores do conceito, em 1969 (Kreitman, Philip, Greer & 

Bagley), quando definem o para-suicidio como qualquer acto 

cometido deliberadamente e que mimetiza um gesto suicidário, mas 

que não conduz à morte (cit in Saraiva, 2006). Pese embora Kreitman 

et al. coloquem a ênfase na imitação do gesto suicidário e na não 

condução à morte do mesmo, não devemos desvalorizar os gestos 

para-suicidas, a fim de não correr o risco de avaliar erradamente um 

potencial suicida, com base numa avaliação de gesto manipulativo 

sem risco (Schmidt, O’Neal & Robins, 1954 cit in Saraiva 2006).  

Shea (2002) alerta para o risco de desvalorizar os gestos para-

suicidas, ao afirmar que um gesto suicidário, com a intenção de 
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lançar um apelo e conseguir introduzir mudanças na sua vida, pode 

resultar inadvertidamente na morte, transformando um para-suicídio 

num suicídio consumado. 

 

 

1.1.3. Tentativa de Suicídio 

 

Para definirmos este conceito, partimos da definição dada por 

Durkheim (1997) que postula que as tentativas de suicídio são todos 

os casos de morte que resultam directa ou indirectamente de uma 

acto positivo ou negativo da própria vítima, sendo que a vítima sabia 

que podia obter este resultado, tendo no entanto falhado o objectivo 

final (a morte). Definição similar, mas mais simples, apresenta 

Webster (1996), quando afirma que a tentativa de suicídio é um acto 

auto lesivo, com a intencionalidade ou o potencial para causar a 

morte, mas que falhou. Ambas as definições parecem-nos 

pertinentes, no sentido de chamar a atenção para dois pontos que 

consideramos importantes. Por um lado, enfatizam o conhecimento e 

a intencionalidade de atingir o objectivo letal por parte do potencial 

suicida e, por outro lado, referem que o acto por algum motivo não 

se concretizou. Ao referirem que o suicídio não se concretizou 

apenas por uma falha ou erro ,  estes autores acabam por reforçar a 

ideia de Kreitman et al.,  já mencionada no ponto anterior, no qual 

neste último não haveria intenção de morrer e o acto em si, seria 

apenas uma imitação da tentativa de suicídio, com o objectivo de 

conseguir promover mudanças na sua vida e no seu entorno (1969 

cit in Saraiva, 2006). 

Do ponto de vista teórico, a principal distinção entre para-

suicídio e tentativa de suicídio encontra-se ao nível da 

intencionalidade de atingir a letalidade. Esta distinção, que na teoria 

parece ser clara e inequívoca, na prática é extraordinariamente 

difícil de avaliar sem margem para dúvidas quanto ao grau de 

intencionalidade fatal, mesmo quando é possível questionar os 

sobreviventes sobre o seu objectivo (Canetto, 2008). 
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É importante referir que em ambos os comportamentos, está 

subjacente uma dor psicológica profunda (Shea, 2002), e um 

turbilhão de sentimentos que por vezes são demasiado profundos e 

angustiantes para permitir ao indivíduo perspectivar outra saída, 

para além da que é “oferecida” por um comportamento suicidário, e 

que, por esse motivo, ambos os comportamentos devem ser 

encarados com seriedade a fim de evitar um desfecho mais sombrio. 

 

 

1.1.4.  Suicídio 

 

Como já referimos anteriormente, o suicídio é um 

comportamento complexo e que tem despertado o interesse de 

várias áreas do conhecimento humano, não sendo pois de estranhar 

a existência de diferentes definições para este comportamento. 

Desde logo, temos a definição clássica do sociólogo Emile Durkheim 

(1997) que considera que o termo suicídio é aplicado a todos os 

casos de morte, resultantes directa ou indirectamente de um acto 

positivo (por exemplo, disparar uma arma apontada à cabeça) ou 

negativo (por exemplo, deixar de se alimentar) da própria vítima, 

que sabia que iria provocar esse resultado. A morte por lesão, 

envenenamento ou sufocação, onde existe evidência de que a lesão 

foi auto-infligida e de que o falecido tinha intenção de se matar, foi 

a definição de suicídio proposta por  O’Carrol et al. (1996 cit  in 

Moreira, 2008).  

A Organização Mundial de Saúde, como parte do seu esforço 

para mitigar os óbitos por suicídio no mundo, definiu o suicídio 

como um acto deliberado, iniciado e levado a cabo por um sujeito, 

tendo este consciência de um resultado fatal (WHO, 2002).  

Às definições já apresentadas une-as o facto de em todas ser 

ressalvado o facto de o indivíduo ter consciência de que o acto que 

realiza poder, resultar em morte, bem como é esse o seu desejo. 

Apesar destes pontos em comum, nenhuma destas definições tem em 

consideração questões como a ambivalência, a procura do suicídio 
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como uma solução para um determinado problema ou dilema, nem 

tão pouco a dor psicológica a que Shneidman chamaria de psychache 

(1996). 

Shneidman (1994) iria dar uma definição de suicídio onde a 

questão da saúde e do discernimento do indivíduo assume bastante 

relevância ao referir que se trata de um acto consciente de 

autodestruição, entendido como um mal-estar multidimensional, 

levado a cabo por um indivíduo carente, que, perante uma 

determinada situação, acredita ser esse comportamento a melhor 

solução.  

A questão da saúde, nomeadamente da saúde mental no 

suicídio, é uma questão que há muito divide quem se interessa por 

este tema. A este respeito, Cantor defende que o suicídio não é uma 

doença, mas sim uma forma de comportamento cujas causas se têm 

vindo a compreender (2000 cit in Vaz Serra, 2006). Não podemos, no 

entanto, ignorar que na maioria dos casos de suicídio, tentativas de 

suicídio, para-suicídio ou ideação suicida estão presentes, 

concomitantemente, diagnósticos de patologias do foro mental, 

nomeadamente perturbações do espectro do humor e perturbações 

de personalidade, bem como consumos de álcool e drogas, 

independentemente da população, género, idade ou contexto 

socioeconómico analisados ( Meltzer et al., 2002 cit in Gil, 2006; 

Cheng, 1995; Conwel et al., 1996; J. Costa Santos, 1998 cit in 

Saraiva, 2006; Weaver et al., 2007; Baby et al., 2006; Hopp, 2005; 

Moreira, 2010).  

A co-ocorrência de patologia mental, em casos de suicídio, é 

uma evidência empírica, já profusamente documentada, no entanto, 

tal não nos permite concluir que na génese do comportamento 

suicidário esteja uma patologia do foro mental.  

Shneidman (1994), apesar de defender que cada suicídio é um 

acto único e que na suicidologia não se pode falar de leis universais, 

refere que o melhor que pode tentar fazer é encontrar as 

características que são mais comuns à grande maioria dos suicídios. 

Assim, Shneidman (1994) postula um conjunto de dez características 
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que estariam presentes em 95 de cada 100 suicídios e que 

passaremos de seguida a descrever. 

O propósito comum no suicídio, seria a procura de uma solução 

para um problema, dilema, crise, ou situação criadora de um 

sofrimento considerado insuportável.  

Quanto ao objectivo, que se encontra por trás da maioria dos 

suicídios, este seria a cessação da consciência, de forma a conseguir 

terminar com a dor incomportável que vivencia naquele momento.   

O estímulo mais comummente encontrado no suicídio é a dor 

psicológica insuportável (psychache), da qual o indivíduo procura a 

todo o custo fugir, encarando o suicídio como a única saída para 

fugir à dor que sente como insuportável.  

Já o stressor, que surge com maior frequência, refere-se à 

frustração das necessidades psicológicas, podendo estas 

necessidades psicológicas estar relacionadas com sentimentos de 

culpa, vergonha, ou então com a necessidade de evitar críticas ou 

humilhações públicas.  

Quanto à emoção, Shneidman propõe que a que está mais 

presente na mente de um suicida, seja o desamparo/desespero. O 

suicida estaria perante um sentimento crescente e imparável de 

impotência, onde não haveria nada que pudesse fazer para alterar a 

sua situação (a não ser o suicídio). 

Relativamente à atitude interna, este autor, considera a 

ambivalência, como a atitude mais presente. O suicida normalmente 

não tem a certeza de querer morrer, apenas sabe que não consegue 

viver mais da forma como tem vivido e a solução que encontra, passa 

por ir de encontro à morte. É a ambivalência perante a 

irrevogabilidade do suicídio, que leva o suicida a deixar pistas das 

quais pode advir ajuda. 

A constrição mental, é a principal característica cognitiva que 

Shneidman encontrou e que o levou a fazer uma proposta, que 

embora séria, não deixa de ter um toque de humor, ao afirmar que 

um indivíduo “não deve levar um suicídio por diante quando se 

encontra perturbado mentalmente” , uma vez que é necessário uma 

mente capaz, para analisar todas as alternativas existentes 
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(Shneidman, 1994, p. 139). A incapacidade em encontrar alternativas 

deve-se ao facto do suicida apenas conseguir ter uma visão em túnel, 

da sua situação. 

Shneidman considera que a acção que mais comummente se 

encontra no suicido é a fuga. O suicídio será então a derradeira 

fuga, cujo objectivo é aliviar de vez com o sofrimento que tanto 

atormenta a mente do suicida. 

 O suicídio é por definição um acto isolado, onde a pessoa, 

planeia, executa e sofre as principais consequências do seu acto, no 

entanto, o que comummente ocorre é que o suicida, no seu 

relacionamento interpessoal, vai dando pistas, quer sejam verbais ou 

comportamentais, numa tentativa de comunicar a sua intenção. Esta 

necessidade de se relacionar com alguém antes do suicídio, pode ser 

uma última tentativa de solicitar ajuda. 

As dificuldades em identificar um suicida e prevenir um 

suicídio, são bem conhecidas. Sendo o suicídio, por definição um 

acto único e final, podemos por vezes manifestar surpresa e afirmar, 

que o suicida, nunca tinha feito nada que o antecipasse. Apesar 

disso, Shneidman refere que um individuo apresenta  padrões de 

resposta consistentes ao longo da vida, a diversas situações, tais 

como momentos de stress, vergonha e humilhação, e que analisando 

estes padrões de resposta, poderíamos antecipar com um elevado 

grau de confiança a presença do suicídio como solução final.  

   

Para terminar e reforçar a ideia de que o suicídio é 

efectivamente um comportamento complexo e que está dependente 

de vários factores, socorremo-nos de Wasserman que sugere que o 

comportamento suicidário se pode dever a uma miríade de factores 

que juntos concorrem para ajudar a explicar este fenómeno, tais 

como a predisposição genética, experiências precoces traumáticas, 

doenças crónicas, sensibilização a diversos acontecimentos de vida e 

o abuso de álcool e drogas ilícitas (2001 cit in Vaz Serra, 2006). 
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1.2. Factores de Risco nos Comportamentos Suicidários 

 

Para percebermos um pouco melhor o que pretendemos avaliar, 

parece-nos útil clarificar alguns conceitos.  

Desde logo, o conceito de risco em termos epidemiológicos, 

que Santos (2006) define como sendo a probabilidade de ocorrência 

de um acontecimento que é normalmente prejudicial para a saúde.  

Estando este estudo debruçado sobre os comportamentos 

suicidários, não poderíamos, naturalmente estar mais de acordo com 

a ênfase dada por este autor às consequências prejudiciais para a 

saúde. Assume-se que, estando um determinado indivíduo ou grupo 

expostos a determinados factores considerados de risco, então a 

probabilidade de que algo de prejudicial à sua saúde ocorra, será 

tanto maior quanto maior e mais frequente for a sua exposição a 

estes factores.  

Iremos considerar, assim os factores de risco como sendo 

aqueles que potenciam o aumento de comportamentos suicidários, 

nomeadamente na população feminina. O conhecimento dos factores 

de risco por detrás dos comportamentos suicidários pode, por um 

lado, diluir certos mitos existentes e, por outro, ajudar na prevenção 

de comportamentos suicidários, no geral, e do suicídio consumado, 

mais especificamente. 

Sendo o suicídio um fenómeno complexo e multifacetado, tal 

como já defendemos anteriormente, ele pode ser influenciado por 

uma miríade de factores culturais, sociais, religiosos, familiares e 

pessoais. Da mesma forma, também os factores de risco no suicídio 

tendem a envolver todas estas esferas da vida do indivíduo. 

O organismo federal dos Estados Unidos da América de 

controlo e prevenção de doenças (Centers for Disease Control and 

Prevention) elaborou uma lista dos quinze factores de risco, que 

considera que isoladamente ou em conjunto, potenciam o risco de 

suicídio, na população geral.     
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• História famíliar de maus-tratos na infância 

• História familiar de suicídio 

• Tentativas de suicídio anteriores 

• História dos transtornos mentais, particularmente depressão 

• História de abuso de álcool e substâncias psico-activas 

• Sentimentos de desesperança 

• Tendências impulsivas ou agressivas 

• Crenças culturais e religiosas (por exemplo, a crença de que o 

suicídio é a resolução nobre de um dilema pessoal) 

• Surto local de suicídios 

• Isolamento, um sentimento de estar alheado de outras pessoas 

• Barreiras no acesso ao tratamento da saúde mental 

• Perda (relacional, social, laboral ou financeira) 

• Doença física 

•  Acesso fácil a métodos letais 

• Falta de vontade em procurar ajuda por causa do estigma associado à 

saúde mental e transtornos por abuso de substâncias ou de 

pensamentos suicidas 

 

Traduzido e adaptado de: 

http://www.cdc.gov/ViolencePrevention/suicide/riskprotectivefactors.html 

Factores de Risco nos Comportamentos Suicidários 

(Tabela 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao nível dos comportamentos suicidários, apesar dos homens 

terem uma maior taxa de mortalidade, são as mulheres quem tem 

uma maior taxa de comportamentos suicidários tais como ideação 

suicida, para-suicídio, tentativa suicídio (Webster, 1996; Edwards, 

1999). Este fenómeno denomina-se paradoxo do género do 

comportamento suicidário (Canetto & Sakinofsky, 1998 cit  in 

Bradvik, 2007) e pode dever-se a diferentes factores, que vão desde 

questões culturais, que defendem que a morte por suicídio tem um 

cariz mais masculinizado, estigmatizando mais as mulheres 

(Canetto, 2008), passando pela escolha de métodos tradicionalmente 

mais violentos e letais por parte dos homens (Astruc, Torres, Fabrice 

et al 2004; Beautrais, 2003; Berglund & Nilsson, 1987, Hanson & 

Gilbert, 2004; Heim, 19991; Isometsä & Lönnqvist, 1998 cit in 
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Bradvik, 2007), até ao facto de, por norma, as mulheres serem mais 

propensas a relatar problemas de saúde quando questionadas, bem 

como a recorrer com maior frequência a serviços de saúde a fim de 

tratarem uma depressão. A maior procura por parte das mulheres 

dos serviços de saúde resultaria por um lado, numa maior 

prevalência de casos conhecidos e, por outro lado, na diminuição da 

letalidade dos comportamentos suicidários (Moscicki, 1994 cit in 

Webster, 1996). 

Como já referimos anteriormente, as mulheres de uma forma 

geral, pelo menos no mundo ocidental, apresentam uma maior 

prevalência de comportamentos suicidários do que os homens. Esta 

maior prevalência de comportamentos suicidários no género 

feminino, deve ser t ida em conta como um factor de risco para o 

estudo dos comportamentos suicidários (Moscicki et al, 1988). No 

entanto, o género não explica tudo per se,  e diferentes autores 

sugerem vários factores de risco a que as mulheres se encontrariam 

mais expostas.  

Da análise da literatura sobre este tema, sobressaem, como 

principais factores de risco no género feminino, a conflitualidade 

marital, os episódios de violência perpetrados por estranhos, a 

ausência de suporte social (Hopp, 2005), o baixo nível 

socioeconómico, a existência de diagnósticos psiquiátricos ao longo 

da vida (Moscicki et al 1988), nomeadamente a depressão e 

esquizofrenia (Sánchez, 2001), o baixo nível de escolaridade 

(Webster, 1996), os problemas familiares, o assédio, o desemprego 

(Baby et al., 2006), o abuso sexual e físico na infância (Briere & 

Runtz, 1986), a vivência de experiências traumáticas, onde se 

destacam as violações (com especial destaque para as levadas a cabo 

pelos companheiros), e níveis elevados de desesperança, angústia, 

uso de drogas e álcool (Weaver et al., 2007).  

A vivência em centros urbanos, possivelmente pela maior 

alienação e isolamento social que propiciam às mulheres, também 

foi considerada factor de risco no género feminino, num estudo 

levado a cabo na Dinamarca (Qin, Agerbo, Westergard-Nielsen, 

Eriksson & Mortenssen 2000). Não menosprezando nenhum dos 
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factores enunciados, Weaver et al. (2007) consideram que são os 

conflitos maritais que representam uma sobrecarga emocional 

adicional, podendo potenciar a ideação suicida, devido ao estigma e 

isolamento social que este tipo de violência tende a propiciar. Estes 

autores referem ainda que as taxas de comportamentos suicidários 

são maiores nos momentos de crise marital. 

Uma rápida análise aos factores de risco enunciados acima, 

revela-nos que, de uma forma geral, os factores de risco associados 

aos comportamentos suicidários têm um cariz marcadamente 

pessoal, ou seja, são características inerentes ao próprio indivíduo, 

mais do que à comunidade que o rodeia. Quando a atenção se foca 

nos factores protectores, constatamos que estes, pelo contrário, se 

localizam muito mais na comunidade e na qualidade dos serviços de 

saúde oferecidos por esta, como se pode constatar na tabela 2 

apresentada abaixo, que indica os factores protectores propostos 

pelo Centers for Disease Control and Prevention. 

 

 

Factores Protectores nos Comportamentos Suicidários 

(Tabela 2) 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Acompanhamento clínico apropriado e eficaz para patologias do foro 

mental, físico e desordens de abuso de substâncias 

• Acesso facilitado a uma variedade de serviços médicos e de apoio 

aos que procuram ajuda 

• Apoio familiar e da comunidade  

• Cuidados médicos e de saúde mental continuados no tempo 

• Aprendizagem de competências de resolução de problemas, de 

resolução de conflitos e de formas não violentas de lidar com 

conflitos 

• Crenças culturais e religiosas que desencorajem o suicídio e 

potenciem os instintos de auto preservação 

 

Traduzido e adaptado de: 

http://www.cdc.gov/ViolencePrevention/suicide/riskprotectivefactors.html 
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Apesar da maioria dos factores protectores se encontrarem ao 

nível da comunidade, não podemos olvidar, a existência de factores 

protectores de cariz mais individual, tais como a existência de 

relações significativas e positivas, vida social satisfatória, prática de 

actividades de lazer (Sánchez, 2001), casamento, nomeadamente 

quando existem crianças dentro do casamento (Qin et al, 2000). 

 

 

1.3. Prevalência de Comportamentos Suicidários 

 

Quando se pretende descortinar a prevalência dos 

comportamentos suicidários deparamos com algumas dificuldades 

praticamente universais, desde a inexistência de nomenclaturas com 

plena aceitação, com o consequente enviesamento na metodologia de 

recolha dos dados (Prieto & Tavares, 2005), até, muitas vezes, à 

dificuldade em determinar se um determinado óbito foi um suicídio, 

acidente ou homicídio. A dificuldade em determinar a causa do óbito 

pode dever-se a questões culturais e religiosas, em que o suicídio 

não sendo bem aceite é por vezes “mascarado” de outras causas 

(Marín-León & Barros, 2003; Saraiva, 2006).  

Relativamente à ideação suicida, a principal dificuldade prende-

se com o facto de não ser um comportamento objectivamente 

observável, o que leva a que possa ser dissimulado, levando a 

dificuldades acrescidas na avaliação da sua real dimensão (Silva et 

al, 2006). 

Pese embora, ests dificuldades é possível apresentar alguns 

dados. 

Historicamente, Portugal a par de outros países do sul da 

Europa, como a Espanha, Itália ou Grécia, tem taxas de suicídio 

consideradas baixas quando comparadas com países do Norte, 

Centro e Leste Europeu (Veiga, 2006).  

Ao longo dos últimos 50 anos, a prevalência de suicídios em 

Portugal, tem rondado os 10 suicídios por 100.000 habitantes (WHO, 

2006). Se, de uma forma geral, Portugal apresenta baixas taxas de 
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suicídios consumados, na verdade, estamos perante duas realidades 

antagónicas. No Norte do país, temos valores considerados baixos, 

com taxas a rondarem os 4 suicídios por 100.000 habitantes, 

enquanto no Sul, temos taxas de cerca de 20 suicídios por 100.000 

habitantes. Os valores encontrados no Sul do país rivalizam com os 

valores de alguns países do Norte da Europa, que apresentam as 

taxas mais elevadas do continente europeu (Veiga, 2006).  

Quando analisamos a prevalência de suicídios perpetrados por 

mulheres comparativamente aos levados a cabo por homens, 

constatamos que Portugal segue a tendência geral de ter cerca de 

um suicídio feminino por cada três suicídios masculinos1, o que leva 

a que a taxa de suicídios femininos em Portugal ronde os 5 por 

100.000 habitantes de acordo com valores de 2003 (WHO, 2006), o 

que significa que entre 2004 e 2008 terão falecido cerca de 1217 

mulheres por suicídio em Portugal (INE, 2009). 

Relativamente aos comportamentos suicidários não letais, de 

acordo com um estudo levado a cabo na década de noventa por 

investigadores de Coimbra, estima-se que a sua prevalência em 

Portugal seja entre 20 a 30 vezes superior às taxas de suicídio 

consumado, oscilando entre os cerca de 150 por 100.000 e os 250 

por 100.000 (Veiga, 2006; Saraiva 2006). Este estudo confirmou a 

existência do paradoxo do género do comportamento suicidário 

proposto por Canetto e Sakinofsky em 1998, ao encontrar uma 

relação feminino/masculino de 2 para 1 (Veiga, 2006). Esmiuçando 

mais os resultados obtidos para o género feminino é possível 

constatar que neste grupo o sujeito padrão tem menos de 25 anos 

de idade, encontra-se divorciada e é economicamente não-activa 

(domésticas2 e estudantes) (Veiga, 2006).  

                                                            
1 O Kuwai t ,  o  Bahre in  e  a  China  são  dos  poucos  paí ses  onde  a  taxa  de  su ic íd io  feminina  é  

super ior  à  mascu l ina .  No caso  da  China ,  a  t axa  de  su ic íd io  femin ina  é  ce rca  de  25% super ior  à  

mascul ina  (Ph i l l ips ,  L i  & Zhang,  2002) .   
2 Neste  momento  gosta r íamos  de  fazer  um pequeno apar te  que  c remos  poderá  se r  r e levan te  e  

que  se  re lac iona  com a  ca tegor ização  de  “domést icas”  u t i l i zado  por  Ve iga .  Não sendo a  

p ros t i tu ição  uma prof i s são  que  usuf rua  dos  mesmos  d i re i tos  e  deveres  l ega i s  e  f i sca i s  de  t an tas  

ou t ras  p rof i ssões ,  e  acar re tando  um es t igma soc ia l ,  mui tas  das  mulheres  que  a  p ra t i cam,  quando 
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No último ponto deste capítulo, iremos abordar a prevalência 

da ideação suicida. Pese embora não tenhamos conhecimento de 

nenhum estudo levado a cabo na população geral adulta com o 

intuito de estudar a prevalência da ideação suicida em Portugal, 

estando os estudos sobre ideação suicida mais focados em amostras 

de jovens, como são os casos dos estudos de Sampaio (2000) e 

Oliveira (2004), ou ,então, em populações especificas, como é o caso 

da população reclusa, apresentado nos trabalhos de Moreira (2008, 

2010), existem no entanto vários estudos internacionais donde 

podemos inferir algumas considerações.  

Weissman e colaboradores, num estudo levado a cabo em nove 

países encontraram uma oscilação de ideação suicida que variou 

entre 2.1% e 18.5% (1999 cit  in Chamberlain, Goldney, Delfabbro, 

Gill & Dal Grande, 2009). O próprio Chamberlain e colaboradores 

(2009), num inquérito telefónico que decorreu entre 2002 e 2007, na 

Austrália, encontraram uma prevalência de ideação suicida na ordem 

dos 5%.  

Diversos estudos sugerem que as variações encontradas por 

Weissman em diferentes países também podem ser encontradas 

dentro de um mesmo país3  (Webster, 1996; Phill ips, Li & Zhang, 

2002). Num estudo levado a cabo por Bellerosse e colaboradores em 

1994, foram encontradas prevalências de ideação suicida que 

variavam entre 11.9% na faixa etária entre os 15 e os 24 anos, e 

1.6% na faixa etária acima dos 65 anos. Quando se teve em 

consideração apenas os últimos doze meses, os valores desceram 

para os 8% e os 0.7% respectivamente. Ainda relativamente à 

população Canadiana, Emond e colaboradores, num estudo publicado 

em 1988, referente à presença de ideação suicida no último ano, 

                                                                                                                                                                                    
quest ionadas  sobre  a  sua  ac t iv idade  prof i s s iona l ,  p re fe rem denominar- se  de  “domést icas”  a  

expor-se  como prost i tu tas .  Ta l  poderá  t e r  como consequênc ia  o  env iesamento  dessa  ca tegor ia  e ,  

logo,  a  contaminação de  cer tos  es tudos .  
3  Sendo  Por tuga l  um país  geogra f icamente  pequeno não  de ixa  de  se r  um pa ís  com bastan tes  

he te rogene idades ,  que ,  no  caso  dos  comportamentos  su ic idár ios  são  bem pa ten tes ,  

nomeadamente  en t re  o  Nor te  e  o  Sul  do  pa í s ,  t a l  como sa l ien tamos  pa ra  os  su ic íd ios  

consumados.  
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apresentaram dados compartimentados por género e estado civil, 

tendo encontrado uma prevalência geral de 3.9%, sendo que nas 

mulheres essa prevalência subia para 4.1% enquanto nos homens não 

passava dos 3.7%. De acordo com o mesmo estudo a prevalência de 

ideação suicida diminuía à medida que a idade dos respondentes 

aumentava, independentemente do género. No que concerne ao 

estado civil, os divorciados e solteiros eram os que apresentavam 

maior prevalência de ideação suicida, 8.3% e 5.9% respectivamente, 

quando comparadas com as pessoas casadas 2.7% e viúvas 2.2% (cit 

in Webster, 1996). 

Ramsay e Bagley, num estudo levado a cabo na cidade de 

Calgary, onde questionaram 679 indivíduos, obtiveram prevalências 

de comportamentos suicidários ao longo da vida de 13.4%, 5.9% e 

4.2%, relativamente a ideação suicida, para-suicídio e tentativa de 

suicídio respectivamente. Tal como no estudo de Bellerosse, quando 

se diminuiu o período em estudo para os últimos doze meses, os 

valores desceram para 3.9%, 1.3% e 0.8% respectivamente (1985 cit 

in Webster, 1996). 

Na Europa, e mais especificamente no Reino Unido, Meltzer e 

colaboradores (2002) levaram a cabo um estudo com uma amostra da 

população geral, onde encontraram prevalências de ideação suicida 

ao longo da vida de 14.9%, tendo estes valores diminuído quando se 

referiam ao último ano para 3.9%, e última semana para 0.4%. 

Quanto à segmentação por género, Metlzer constatou que a ideação 

suicida era mais frequente nas mulheres, com 17% contra apenas 

13% nos homens. Com o aumento da idade a prevalência de ideação 

suicida diminuiu, tendo oscilado entre os 17% para a faixa etária 

entre os 16 e os 44 anos e 6% entre os 65 e 74 anos, o que é de 

resto congruente com os restantes estudos apresentados. Quando 

analisou o estado civil  e a ocupação profissional, Meltzer encontrou 

valores de ideação suicida mais altos nas mulheres divorciadas: 28% 

contra apenas 13% nas mulheres casadas, e mais altas nos 

desempregados: 23.4% contra 13.2% nos empregados a tempo inteiro 

e 15.7% nos empregados a tempo parcial. Por fim, referindo-se à 

questão da saúde mental, Meltzer encontrou uma maior prevalência 
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de ideias de suicídio em indivíduos com sintomas de pânico, fóbicos, 

obsessivos, compulsivos e depressivos, do que em indivíduos 

assintomáticos, com uma prevalência de 40% e 5% respectivamente. 

De uma forma sucinta, as principais ilações que podemos 

retirar destes estudos, prendem-se com o facto das mulheres serem 

mais propensas a ter um maior nível de ideação suicida (bem, como 

mais comportamentos suicidários de uma forma geral); serem os 

indivíduos mais jovens a terem maior prevalência de ideação suicida; 

o casamento parecer ser um factor protector, relativamente a ser-se 

divorciado ou solteiro; o emprego surgir como factor protector 

importante; a ideação suicida apresentar uma forte correlação com a 

presença de sintomatologia psiquiátrica e ser dos comportamentos 

suicidários aquele que tem uma maior prevalência, parecendo 

mitigar-se com o aumento da idade.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ideação Suicida em Prostitutas de Rua 
 

27 

 

2. Trabalho sexual 

 

2.1. Definição  

 
O desejo deste estudo é dedicar-se a apenas um dos tipos de 

prostituição existentes: a prostituição de rua e, mais 

especificamente, a um dos actores da prostituição de rua, as 

mulheres.  

Pelo que torna-se necessário enquadrar este tipo de trabalho 

num contexto mais extenso que é o do trabalho sexual e a partir daí 

definirmos o que entendemos por mulheres que exercem prostituição 

de rua e quais os factores de risco mais comummente encontrados 

neste grupo específico e que nos levaram originalmente a escolher 

este grupo em detrimento de outros dentro do trabalho sexual. 

Ao desejarmos partir da definição de trabalho sexual e avançar 

desde esse ponto, importa referir que historicamente esta 

nomenclatura é bastante recente, tendo começado a ser util izada a 

partir da década de 70 do século XX (Oliveira, 2004). O surgimento 

deste termo cumpriu dois objectivos. Por um lado, util izar uma 

nomenclatura mais objectiva e cientifica escapando à utilização de 

certos termos mais pejorativos e carregados de algum peso moral. 

Por outro lado, pretende-se distinguir a pessoa que pratica 

determinado acto sexual profissional, do acto em si, deixando esta 

de ser um mero objecto sexual e passando a ser uma trabalhadora 

que negoceia uma troca de serviços sexuais por dinheiro (ou outros 

bens) (Chapkis, 1997).  

A mulher4 deixa de ser encarada como vít ima e começa a ser 

cada vez mais encarada como uma interveniente activa e com 

                                                            
4 Este  enfoque  que  damos à  mulher  no  t raba lho  sexua l  p rende-se  com o  fac to  do  âmbi to  des te  

e s tudo se  foca r  em prost i tu tas  (mulheres)  de  rua ,  pe lo  que  nos  pa rece  supérf luo  es ta r ,  nes te  

momento ,  a  cent ra r  a tenções  na  pros t i tu ição  levada  a  cabo  por  homens  e  t rangéneros ,  pese  

embora  se ja  uma ver tente  do  t raba lho sexua l  a inda  bas tan te  negl igenc iada  (Ol ive i ra ,  2004)  e  

que  merece ,  ass im,  um olhar  ma is  de ta lhado.  



Ideação Suicida em Prostitutas de Rua 
 

28 

 

capacidade de decisão e determinação relativamente ao trabalho que 

desenvolve (Oliveira, 2004).  

Quando falamos de trabalho sexual, falamos de algo muito 

mais abrangente do que apenas a prostituição, referirmo-nos entre 

outras actividades, à prostituição, pornografia, striptease, danças 

eróticas e chamadas telefónicas eróticas (Kontula, 2008; Weitzer 

2000 cit  in Oliveira, 2004). O que estas actividades têm em comum é 

o objectivo de obter algum tipo de lucro e o facto de o objecto da 

troca ter um cariz sexual (Oliveira, 2004).   

Como é de prostituição que trata este trabalho, torna-se 

imperioso aprofundar mais este nicho do trabalho sexual. Assim, não 

poderíamos deixar de começar esta procura pelo significado da 

prostituição sem abordarmos o trabalho que Cruz publicou 

originalmente em 1841, onde este autor na sua tentativa de definir e 

clarificar o que se entendia por prostitutas, refere que estas são as 

“que recolhem publicamente homens por dinheiro, que têm uma 

notoriedade pública, que fazem mal publicamente do seu corpo 

ganhando dinheiro e que o fazem constantemente a quem quer que 

for”  (Cruz, 1984, p. 49).  

À luz dos paradigmas actuais esta definição peca por quatro 

motivos. Primeiramente, enuncia como prostitutas apenas aquelas 

que o fazem publicamente, ignorando quem pratica prostituição em 

locais privados; posteriormente refere que o fazem com o intuito de 

ganhar dinheiro. Reconhecendo que a motivação económica é talvez 

a mais importante, não é de facto a única motivação que pode levar 

uma mulher a prostituir-se, como pode ser o caso das mulheres que 

podem trocar um serviço sexual por droga ou outros bens; apenas 

faz referência à prostituição feminina, ignorando a prostituição 

masculina; e, por fim Cruz impregna a sua definição de uma 

avaliação moral que é incompatível com as exigências actuais do 

discurso científico, ao referir que estas mulheres “ fazem mal 

publicamente do seu corpo”. 

Posteriormente outros autores tentaram apresentar uma 

definição mais consensual, completa e isenta de avaliações morais, 

do que se entende por prostituição.  
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Desde logo, temos a definição sugerida por Flexner, em 1914, 

que defende a prostituição, como sendo caracterizada pela 

combinação de três elementos distintos: a troca, a promiscuidade e a 

indiferença emocional. Assim, para este autor, será prostituta(o), 

qualquer pessoa que de forma contínua ou intermitente tem relações 

sexuais mais ou menos promíscuas, em troca de dinheiro ou de 

outros bens materiais (cit in Goldstein, 1979).  

A definição proposta por Corbin, postula que têm de estar 

presentes quatro condições para se estar perante um acto de 

prostituição, como seja: hábito e notoriedade; venalidade; ausência 

de escolha e ausência de prazer ou de qualquer satisfação sensual 

pela pessoa que se prostitui (Corbin, 1978 cit in Oliveira, 2008). 

Mais do que uma definição, a proposta de Corbin, assemelha-se mais 

a uma check list  de diagnóstico do que propriamente a uma 

definição, além de colocar como condição o facto de a pessoa que se 

prostitui ter uma ausência de prazer ou qualquer satisfação sensual. 

Ora, não sendo a pessoa que se prostitui um interruptor que se liga 

ou desliga automaticamente, parece-nos impossível aferir e afirmar 

contundentemente se no decorrer de uma troca de serviços sexuais a 

pessoa que se prostitui tem ou não prazer ou satisfação sensual 

nesse serviço. Também não nos parece adequado afirmar que não se 

está perante uma acto prostitutivo apenas pelo facto de a pessoa 

que se prostitui ter tido algum tipo de prazer ou satisfação sensual. 

Uma das crít icas efectuadas ao trabalho de Corbin e que talvez 

explique a defesa que este faz da ausência de prazer sexual por 

parte das mulheres que se prostituem, é o facto de este não ter 

levado em linha de conta a perspectiva destas mulheres, adoptando 

uma visão moldada pelo fascínio que esta população exerce sobre o 

desejo masculino e a sociedade (Henderson, 1997). 

Por oposição, Kontula (2008) dá a voz às mulheres que se 

prostituem, e defende que o prazer sexual pode estar presente numa 

troca comercial entre uma trabalhadora sexual e um cliente. Kontula 

afirma que, embora o prazer sexual da prostituta não seja o cerne 

do seu trabalho e nem sempre seja evidente, este existe e é parte 
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integrante da sua actividade, mesmo que não haja um envolvimento 

emocional com o cliente. 

A definição de prostituição proposta por Henriques apesar de 

ser mais antiga do que qualquer das posições assumidas quer por 

Corbin, quer por Kontula, ultrapassa este ponto de uma forma 

bastante simples ao afirmar que a implicação emocional, pode ou 

não estar presente. Henriques vai ainda mais longe na sua tentativa 

de definição, ao afirmar que se trata de todos os actos sexuais, 

incluindo os que não compreendem a cópula, usualmente praticados 

por indivíduos com outros indivíduos, sejam do seu próprio sexo ou 

do sexo oposto, por um motivo não sexual; e ainda actos sexuais 

com animais ou objectos, praticados com objectivo de lucro por um 

ou mais indivíduos, e que produzem no espectador qualquer forma 

de satisfação (Pryen, 1999 cit in Oliveira, 2008).  

Ao apresentar uma definição tão completa, Henriques, acaba 

por abarcar certos actos que cabem melhor na definição, de trabalho 

sexual ou erótico do que simplesmente na definição de prostituição 

(Oliveira, 2004). 

Will iamson (2000) numa tentativa de apresentar uma definição 

sucinta, propõe que se denomine prostituição como a venda ou troca 

do corpo, com objectivos sexuais, por dinheiro, habitação ou outros 

bens. 

Ao apresentar uma definição demasiado sucinta e generalista, 

Williamson, corre o risco inverso. Nesta definição é possível integrar 

determinados trabalhos sexuais, que não sendo actos prostitutivos 

não deixam de ter objectivos sexuais.  

A similaridade da definição de Williamson com a definição da 

United Nations Population Fund relativamente ao trabalho sexual, 

vem reforçar a nossa afirmação anterior. A UNFPA refere que o 

trabalho sexual pode ser definido como a troca de dinheiro ou bens 

por serviços sexuais, regular ou ocasionalmente, envolvendo pessoas 

do sexo feminino, masculino ou transgénero, onde o trabalhador do 

sexo pode ou não definir conscientemente a sua actividade como 

geradora de rendimentos (UNFPA, s.d.).  
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A dificuldade em estabelecer fronteiras claras e inequívocas 

entre o que é prostituição e o que é trabalho sexual é também 

reconhecida por Harcourt e Donovan (2005). Estes autores definem 

ambos os termos, como a prestação de serviços sexuais por dinheiro 

ou seu equivalente, e referem que os limites do trabalho sexual são 

vagos, podendo ir desde exposições eróticas sem contacto físico 

com o cliente, até relações sexuais desprotegidas e de alto risco com 

múltiplos clientes. 

Todas estas definições têm em comum, a relação dual entre 

o(a) cliente e a(o) prostituta(o). A definição de prostituição avançada 

por Winick e Kinsie (1971) vem acrescentar a esta díade, um terceiro 

actor. Para estes autores a prostituição refere-se à concessão de 

acesso sexual não marital, estabelecido por mútuo acordo entre a 

mulher5, o cliente, e/ou o seu empregador/chulo, mediante 

remuneração, podendo esta remuneração significar uma parte ou a 

totalidade de seus meios de subsistência.  

Apesar deste trabalho se centrar exclusivamente nas 

prostitutas de rua, recorremos à definição proposta por Winick e 

Kinsie (1971), por julgarmos ser importante reconhecer a existência 

dos diversos actores envolvidos nesta realidade, a fim de tomarmos 

consciência de que se trata de um fenómeno mais complexo do que à 

partida se poderia afigurar. 

Cremos que, a fim de atingir melhor os objectivos a que este 

trabalho se propõe, a definição de prostituição que melhor serve 

esse intuito é a de uma troca comercial, em que uma das partes 

aporta um bem com valor económico, com o intuito de obter uma 

interacção sexual (genital, oral, anal, ou masturbatória) com a outra 

parte, sendo que a parte que aporta o corpo para esta troca 

comercial, pode ou não obter prazer sexual e envolvimento 

emocional no decorrer da troca. 

 

                                                            
5  Se ,  in ic ia lmente ,  e s tes  autores ,  def inem a  pros t i tu ta  como sendo “a  mulher . . . ” ,  

pos te r iormente ,  fazem a  ressa lva  que  a  pessoa  que  se  p ros t i tu i  t an to  pode  se r  feminina  como 

mascul ino .  
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2.2. Prostituição de Rua 

 

Uma das formas de categorização da prostituição, passa pelo 

local onde este trabalho é levado a cabo, havendo uma clara relação 

entre o espaço físico onde o trabalho sexual é realizado e as 

características da pessoa que o pratica (Pires, 2009). Para Manita e 

Oliveira (2002) características como o aspecto físico, o preço 

cobrado por cada serviço, a independência face a exploradores e a 

capacidade de negociação com os clientes, irão influenciar a 

diferenciação de classes entre as pessoas que se prostituem. Apesar 

de, na prostituição, as realidades serem heterogéneas, usualmente, 

as pessoas que praticam prostituição na rua, são provenientes de 

classes socio-económicas mais desfavorecidas, com menor poder de 

negociação com os clientes e encontram-se mais sujeitas a episódios 

de violência, dado o local onde exercem a prostituição ser mais 

exposto (Bartol, 1991 cit in Manita e Oliveira, 2002).   

A categorização, com base no local onde a prostituição tem 

lugar, é que mais comummente é util izada a fim de criar categorias 

dentro da prostituição (Oliveira, 2001).  

Como o nosso trabalho irá focar-se apenas na prostituição de 

rua e apenas na que é levada a cabo por mulheres, interessa-nos 

agora conhecer um pouco melhor esta realidade. 

Goldstein (1979) considera prostituta de rua6, a mulher que de 

uma forma evidente seduz homens na rua, oferecendo serviços 

sexuais em troca de um pagamento. Esta proposta, apesar de 

simples e clara, deixa-se prender, na nossa opinião, por 

considerações de género, ao não permitir uma visão mais abrangente 

do que a tradicional visão dual, da mulher como bem comercializável 

e do homem como comprador. 

Harcourt e Donovan (2005) preferem deixar de lado a questão 

do género dos intervenientes, e focar-se nos diferentes locais onde 

os clientes podem ser abordados e onde a troca tem lugar. Estes 

                                                            
6 No or ig ina l ,  em inglês ,  os  te rmos “s t ree twalker”  e  “prost i tu te”  são  substant ivos  de  género  

neut ro .   
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autores referem que os clientes podem ser abordados na rua, 

parques ou outros locais públicos, sendo a troca habitualmente 

levada a cabo em ruas secundárias, veículos ou pensões. 

Já Goldsmith apresenta-nos uma descrição mais focada nas 

tendências de moda das prostitutas de rua. De acordo com esta 

autora, as prostitutas de rua promovem os seus serviços, usando 

casacos de pele compridos, cobrindo apenas a roupa interior 

feminina de cetim, ao estilo Victoria’s Secret , collants de renda 

preta e sapatos ou botas de tacão alto7 (1993 cit in Flowers, 1998).    

A visão da prostituta de rua apresentada por Goldsmith, não é 

consensual. Mesmo entre as próprias prostitutas de rua, que 

consideram esta imagem estigmatizante e vexatória, procurando, em 

muitos casos, afastar-se dessa imagem na direcção de uma imagem 

mais decente da prostituição. Paradoxalmente, esta tentativa de 

algumas prostitutas se afastarem da imagem da mulher que usa 

roupas apelativas pela sua exiguidade, acaba por resultar como mais 

um factor estigmatizante, sobre quem se veste assim (Chapkis, 

1997).  

Dentro da categoria das prostitutas de rua, alguns autores  

criaram ainda distinções complementares, dividindo estas em: foras 

da lei8, controladas por chulos (Will iamson, 2000), larápias 9,  

senhoras,  veteranas10, puro sangue11 e drogadas ( James, 1972 cit in 

                                                            
7 Na rea l idade  que  nos  fo i  poss íve l  observar ,  e s ta  descr ição  apresentada  por  Goldsmi th ,  não  se  

encon t rava  nas  mulheres  que  se  p ros t i tu íam na  rua ,  sendo mais  p róx ima da  imagem dos  

t ransgéneros  com que  nos  deparamos.  
8 A  denominação  de  fora-da- le i  é  usada  pe la  autora  pa ra  nomear  as  p ros t i tu tas  que  não  são  

cont ro ladas  por  um chulo .  
9 Como Ol ive i ra  (2004)  re fe re ,  um dos  pontos  do  cód igo  de  é t i ca  des tas  mulheres ,  passa  por  

não  roubar  os  c l ientes .  Pa ra  James ,  as  larápias  são  mulheres  que  se  se rvem da  pros t i tu ição  

como uma capa  ao  abr igo  da  qua l  e fec tuam fur tos ,  sendo  essa  a  sua  pr inc ipa l  fonte  de  

rend imentos .  
10 Para  James,  t an to  no  caso  das  senhoras ,  como no  caso  das  ve teranas ,  a  idade  é  um pos to ,  no  

entanto ,  a s  pr imeiras  des t inguem-se  das  segundas  pe la  maior  c lasse  e  prof i ss iona l i smo.  
11  Para  James ,  a s  puro sangue ,  são  as  mulheres  novas  e  com uma a t i tude  prof i s s iona l  

re la t ivamente  à  pros t i tu ição .  
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Flowers, 1998). É precisamente a estas últimas, que está reservado o 

patamar mais baixo na prostituição de rua (Flowers, 1998). 

 

 

2.3. A Rua como um Palco 

 

Tendo-nos já debruçado sobre as definições referentes a 

prostitutas de rua, importa também referir o que leva muitas destas 

mulheres a eleger a rua como seu local de trabalho.  

É importante referir que a escolha da rua como local de 

trabalho, não é sempre uma opção racional e ponderada. Em alguns 

casos, é o estatuto socioeconómico precário, anterior à entrada na 

prostituição, que funciona como uma barreira (Vanwesenbeeck, 

1994; Sanchez, 1998), que não permite almejar contextos de 

trabalho mais seguros e proveitosos. Muitas das mulheres que 

trabalham na rua têm, fora desta, experiências laborais precárias, 

mal pagas e indiferenciadas, podendo ser a actividade prostitutiva, 

um complemento financeiro ao trabalho diurno normativo (Oliveira, 

2004).  

Winick e Kinsie (1971), bem como Vanwesenbecck (1994), 

referem que mulheres que sofreram episódios de violência por parte 

dos parceiros, também tendem a optar pela rua como local de 

trabalho.  

A própria idade, género, raça, relação com as drogas e 

aparência da mulher irá ser um factor importante na escolha do seu 

local de trabalho (Oliveira, 2004), quer entre os diferentes meios 

onde a prostituição ocorre, quer na escolha dos melhores pontos 

geográficos na prostituição de rua.  

A capacidade de optar por melhores locais de trabalho, é um 

factor deveras importante para estas mulheres. Determinados 

espaços da via pública, pela sua localização, isolamento, i luminação, 

entre outros factores, tanto podem propiciar uma maior facilidade de 

angariar clientes, como uma maior exposição a episódios de 

violência por parte dos clientes (Vanwesenbeeck, 1994), 
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companheiros/chulos (Hall, 1992; Flowers, 1998; Williamson, 2000) 

ou simples transeuntes (Oliveira, 2001, 2004, 2008).  

Com a experiência, as mulheres vão desenvolvendo estratégias 

de redução de riscos de agressão, que podem passar, pela escolha 

de locais menos propícios à vitimação, por se juntarem em pequenos 

grupos (quanto mais não seja aos pares), pela troca de informação 

sobre clientes problemáticos, pelo pagamento antes do serviço ou 

não entrando em carros desconhecidos ou que lhes suscitem dúvidas 

(Oliveira, 2004).   

A rua, sendo geralmente, um meio menos organizado e 

controlado, favorece que determinadas mulheres, seja pela sua 

situação legal ou pela sua dificuldade em lidar com regras e 

horários, optem por este contexto, como é o caso de mulheres 

estrangeiras12 e/ou das toxicodependentes (Vanwesenbeeck, 1994). 

Mesmo outras mulheres, que não se enquadram nestas categorias, 

optam por trabalhar na rua, para não terem de se submeter a uma 

entidade patronal, obtendo desta forma um maior poder de decisão, 

quanto à forma como organizam o seu trabalho, assim como quanto 

ao nível dos lucros, da definição do horário de trabalho ou da 

selecção dos clientes (Oliveira, 2008). 

Se bem que a mobilidade social exista nesta profissão, tal 

como existe na sociedade em geral, aqui, esta mobilidade parece ser 

mais frequente no sentido descendente (Winick & Kinsie, 1971; 

Flowers, 1998), seja, por causa do consumo de drogas (Goldstein, 

1979), pela degradação física ou pela idade (Oliveira, 2004).  

Apesar da prostituição de rua ser considerada o patamar mais 

baixo da hierarquia do trabalho sexual (Cruz, 1984; Chapkis, 1997; 

Meier & Geis, 1997; Flowers, 1998; Will iamson, 2000; Oliveira, 2001, 

2004), algumas mulheres transitam da prostituição de interior para a 

de rua, não por já não possuírem as características físicas exigíveis 

                                                            
12 O contex to  onde  as  es t rangei ras ,  exercem o  t raba lho  sexua l ,  i rá  depender  em grande  pa r te  da  

sua  s i tuação l ega l .  Mui tas  das  mulheres  que  se  encon t ram i lega lmente  no  pa í s ,  optam por  

t raba lha r  em contextos  de  in te r ior ,  como es t ra tégia  de  ev i tamento  das  autor idades  (Ol ive i ra ,  

2004) .  
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na prostituição de interior, mas porque se sentem mais confortáveis13 

na prostituição de rua. Nestes casos seria incorrecto considerar esta 

mudança como uma descida de categoria, sendo mais acertado 

encarar como uma opção estratégica, após a ponderação das 

vantagens e desvantagens de ambos os tipos de trabalho. 

 

 

2.4. Factores de Risco da Prostituição de Rua 

 

Já referimos anteriormente que para a grande maioria dos 

autores, as prostitutas de rua, são aquelas que estarão no patamar 

mais baixo desta hierarquia (Cruz, 198414; Chapkis, 1997; Meier & 

Geis, 1997; Flowers, 1998; Will iamson, 2000; Oliveira, 2001, 2004). 

No entanto, esta visão não se cinge apenas a quem observa esta 

realidade de fora, sendo de resto, implícita entre as trabalhadoras 

do sexo de interior, que olham com altivez para as prostitutas de rua 

(Winick & Kinsie, 1971). 

Existem vários factores, para considerar que as prostitutas de 

rua se encontram no patamar mais baixo desta hierarquia, tal como 

de seguida enumeramos. 

Baixas qualificações académicas : Para Goldstein (1979) e 

Vanwesenbeeck (1994), as mulheres com baixas qualificações 

académicas, terão empregos pouco diferenciados com menores 

oportunidades de encontrarem fontes de rendimento elevado, vendo-

se muitas vezes na urgência de ganhar dinheiro para sustentar os 

filhos ou outros familiares. Esta relação entre a prostituição de rua e 

as baixas baixas qualificações académicas, foi de resto sinalizada 

por Chapkis (1997), que refere poder ser esta situação uma das 

responsáveis pela entrada e permanência das mulheres na 

prostituição de rua.  

                                                            
13  Pelas  razões  enumeradas  por  Ol ive i ra ,  em 2008,  e  que  se  prendem,  maior i t a r i amente ,  com 

uma maior  l ibe rdade  na  ges tão  da  sua  ca r re i ra .  
14 “As  vagabundas  pe las  ruas  são  em Lisboa ,  como em todas  as  c idades  da  Europa,  as  mai s  

ba ixas ,  as  mais  miseráve i s  e  desgraçadas  de  todas  as  pros t i tu tas . ”  
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Baixos rendimentos: a questão dos baixos rendimentos é, em 

muitas situações, anterior à entrada na prostituição de rua. Muitas 

destas mulheres provêm de meios socio económicos precários 

(Flowers, 1998), indo posteriormente ver replicada esta situação no 

seu meio laboral.  

Quanto aos menores rendimentos na prostituição de rua, este é 

um assunto que reúne consenso (Oliveira, 2001, 2004). 

Vanwesenbeeck (1994) encontrou uma ligação relevante entre 

necessidades económicas prementes, seja pela necessidade de 

suportar os filhos e restante família, ou pela necessidade de 

sustentar o consumo de drogas, e uma baixa satisfação com o 

trabalho, com consequentes menores níveis de bem-estar, mais 

queixas somáticas e problemas psicológicos.   

Maior exposição a episódios de violência : Para Church e 

colaboradores (2001), a rua é a variável mais importante e 

significativa a ter em conta na avaliação das causas da violência 

levada a cabo contra as prostitutas. Para estes autores a variável 

“rua” tem mais peso na ponderação da vitimação, do que a cidade 

onde a mulher se prostitui, consumos de drogas, idade de inicio ou 

tempo na prostituição. Este dado parece ser concordante, com o 

estudo de Johnstone (2007), que avaliou as atitudes masculinas 

relativamente às mulheres que exercem diferentes tipos de trabalho 

sexual, tendo encontrado as atitudes mais negativas relativamente 

às prostitutas de rua.  

O resultado encontrado por Johnstone, é consonante com o 

risco de vitimização a que estas mulheres estão sujeitas, 

nomeadamente por parte dos clientes (Vanwesenbeeck, 1994; 

Church, Henderson, Barnard & Hart, 2001; Raphael & Shapiro, 2004), 

companheiros/chulos (Hall, 1992; Flowers, 1998; Williamson, 2000) 

ou terceiros (Oliveira, 2001, 2004, 2008; Surratt, Inciardi, Kurtz & 

Kiley, 2004). Sendo este tipo de prostituição levado a cabo na rua, a 

mulher acaba por não usufruir do tipo de protecção que o trabalho 

de interior, nomeadamente o que se desenrola, em casas 

(organizadas), proporciona. Assim a mulher vê-se numa situação em 
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que está mais exposta a assaltos, violações e outros episódios de 

violência (Oliveira, 2008). 

A violência levada a cabo pelos clientes é a mais recorrente nas 

mulheres que trabalham na rua. Dependendo do tipo de violência 

levado a cabo, os clientes podem ser responsáveis por entre 62% a 

100% dos actos perpetrados contra prostitutas de rua (Raphael & 

Shapiro, 2004). Já os actos de violência levados a cabo por clientes 

em ambientes de interior podem rondar os 48% (Church, Henderson, 

Barnard & Hart, 2001). Percebemos, assim que em nenhum dos casos 

podemos falar de um ambiente de trabalho idílico, sem episódios de 

violência, no entanto, no primeiro caso, essa violência parece ser 

mais recorrente.  

Estima-se que os clientes sejam responsáveis por entre 64% e 

84% dos homicídios perpetrados contra prostitutas (Potterat et al. 

2004).   

Chapkis (1997), refere que parece existir a ideia geral de que 

as mulheres que se encontram no fundo da pirâmide são as menos 

merecedoras de respeito, sendo portanto aceitável e até expectável, 

que sejam violentadas e abusadas, por parte da polícia, clientes e 

transeuntes. Para Simic e Rhodes (2009), os actos de violência e falta 

de respeito sobre as prostitutas de rua parecem dever-se ao facto de 

existir a percepção de que estas mulheres são merecedoras de algum 

tipo de castigo, uma vez que insistem em transgredir com o seu 

comportamento indecente.  

No caso das prostitutas de rua toxicodependentes, estas 

encontram-se ainda mais expostas a episódios de violência, em 

virtude das suas maiores fragilidades, nomeadamente, por parte dos 

clientes que são os responsáveis pela maioria dos episódios de 

violência que estas mulheres sofrem (Surratt, Inciardi, Kurtz & Kiley, 

2004). Estes autores encontraram igualmente uma correlação 

significativa entre os episódios de violência actuais e a vitimização 

destas mulheres na infância. 

A vivência recorrente de episódios de violência, acaba por ter 

as respectivas consequências psicológicas, que podem passar por 
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experiências dissociativas, sentimentos de angústia e depressão 

(Vanwesenbeeck, 1994). 

Condições de trabalho : Para Vanwesenbeeck (1994) a questão 

económica é importante na satisfação com o trabalho desenvolvido. 

De acordo com o mesmo autor, na prostituição de rua, tende a haver 

um maior número de clientes, mas um menor ganho económico com 

cada um deles15, levando a uma menor satisfação com o trabalho. A 

rua, sendo um meio considerado mais desorganizado, tende a 

oferecer uma rede social menos estruturada16, bem como um menor 

apoio e protecção (Vanwesenbeeck, 1994), com consequências 

directas nos níveis de stress e necessidade de estarem sempre 

alerta, na detecção de possíveis agressores ou ameaças ao seu bem-

estar.  

Tão importante como conhecer os factores de risco que 

atingem estas mulheres, importa perceber de que forma são 

afectadas pelo estigma que recai sobre elas, e de que maneira o 

suporte social de que usufruem as protege.  

 

 

2.5. A Gestão do Estigma e a Procura do Suporte Social 

 

Um factor importante a ter em conta, quando abordamos a 

prostituição de rua, é o nível de exposição pública a que as mulheres 

que praticam este tipo de prostituição se sujeitam. As mulheres que 

trabalham na rua, encontrando-se mais expostas, carregam um maior 

fardo, ao serem imediatamente etiquetadas como putas (Chapkis, 

                                                            
15 Ao faze rmos  es ta  a f i rmação  temos  de  te r  em cons ideração,  que  com a  maior  concor rênc ia ,  

nomeadamente  com a  chegada  de  mulheres  es t rangei ras ,  e  com as  maiores  despesas  f ixas ,  os  

va lores  ganhos  pe las  mulheres  que  se  p ros t i tuem em apar tamentos ,  não  d i fe rem mui to  dos  

va lores  ganhos  pe las  mulheres  que  se  p ros t i tuem na  rua .  
16 Como vimos,  quando  abordamos  a  condições  de  t raba lho  na  rua ,  apesar  de  não  exi s t i r  uma  

rede  formal ,  informalmente ,  e s tas  mulheres  tendem a  mante r  l aços  de  proximidade .  O 

es tabe lec imento  de  l igações  com out ras  mulheres ,  pode  te r  por  base ,  ques tões  meramente  

es t ra tégicas  de  redução de  r i sco  de  agressão ,  ou  se r  re su l tan te  s implesmente ,  de  a fe ição  

genuína .   
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1997). Também Johnstone (2007) refere que dentro da indústria do 

sexo, são as prostitutas de rua, as que são “vítimas” das atitudes 

mais negativas por parte dos homens. 

Se por um lado é importante estarem visíveis, a fim de 

poderem angariar o maior número possível de clientes, por outro, é 

importante resguardarem-se, a fim de evitarem serem vistas por 

determinadas pessoas, que estas mulheres não querem que saibam 

desta sua actividade. Em alguns casos, esta reserva prende-se com 

factores puramente instrumentais, como é exemplo a fuga da polícia, 

a fim de evitar a prisão, quer nos países em que a prostituição é 

ilegal (Goffman, 1986), quer, entre nós, no caso das imigrantes em 

situação irregular.  Estas mulheres também tendêm a omitir 

determinada informação aos técnicos dos serviços sociais, a fim de 

evitar que estes levantem questões quanto à origem ou quantidade 

dos seus rendimentos ou quanto às suas capacidades enquanto 

mães17. Noutros casos, esta reserva, tem contornos mais emocionais 

e relacionais, pois não desejam ser vistas e, consequentemente, 

identificadas, como prostitutas de rua, precisamente pelas pessoas 

que lhes são mais próximas, como familiares, amigos ou conhecidos, 

com receio da estigmatização por quem lhes é mais querido 

(Oliveira, 2008).  

A fim de gerir a informação sobre o seu modo de vida, a 

mulher pode socorrer-se de variadas estratégias, como ter um 

emprego normativo, que justifique os ganhos económicos e as 

ausências de casa, escolher locais onde se possa facilmente 

esconder, no caso de ver algum conhecido ou trabalhar em áreas 

afastadas do seu local de residência de forma a não estar tão sujeita 

a ser reconhecida e não expor os seus familiares à “vergonha” ou 

                                                            
17 No decurso  do  nosso  t raba lho  de  te r reno  cons ta tamos  a  ex i s tênc ia  de  a lgumas  mulheres  que ,  

sendo  benef ic iá r ias  do  Rendimento  Soc ia l  de  Inse rção  (RSI) ,  ocu l t avam à  técnica  da  Segurança  

Soc ia l ,  que  acompanhava  o  seu  caso ,  es te  seu  t raba lho.  Esta  ocul tação t inha  por  base  quer  o  

rece io  de  que  se  procedesse   ao  cor te  da  sua  pres tação  de  RSI ,  quer  o  rece io  de  que  a  

in formação chegasse  às  técnicas  da  Comissão de  Pro tecção  de  Cr ianças  e  Jovens  (CPCJ) ,  

l evando  a  que  a  guarda  dos  seus  f i lhos  lhes  pudesse  v i r  a  se r  re t i rada .  
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“desgosto” de terem de lidar directamente com um elemento da 

família a prostituir-se (Oliveira, 2008).  

A gestão da informação18 e, consequentemente, do estigma, até 

pode ser facilmente levada a cabo pela mulher, numa ou noutra 

situação esporádica, no entanto, gerir a informação no decorrer de 

um longo período de tempo e a várias pessoas, inclusive das que são 

emocionalmente mais significativas, pode acarretar um peso 

incomensurável sobre estas mulheres (Goffman, 1986).  

De acordo com Nahra (2005, cit in Oliveira, 2008), o estigma 

pode reflectir-se ao nível de uma alta susceptibilidade à violência 

física e psicológica, bem como a um baixo bem-estar. A relação 

entre o estigma e morbilidade psiquiátrica, nomeadamente 

depressão, foi encontrada por El-Bassel e colaboradores num estudo 

levado a cabo com prostitutas de rua do Harlem (1997).  

Quando o estigma é interiorizado e levado a cabo pelas 

pessoas emocionalmente mais significativas, pode ocorrer um 

afastamento social (Oliveira, 2008), com uma consequente 

diminuição da percepção da existência de redes sociais disponíveis, 

nomeadamente ao nível de familiares, companheiros e amigos. 

Para Ulibarri e colaboradores (2009), será precisamente a rede 

social disponível que poderá auxiliar as trabalhadoras do sexo a 

encontrarem formas mais assertivas de lidarem com factores 

stressores, ou simplesmente a fornecer o apoio emocional essencial 

para ajudar a ultrapassar momentos difíceis.  

Num estudo levado a cabo nos Estados Unidos da América, com 

prostitutas de rua, encontrou-se uma correlação positiva entre a 

falta de suporte social e níveis elevados de depressão (Dalla, Xia & 

Kennedy, 2003 cit in Ulibarri et al, 2009).  

 

 

 

                                                            
18 Para  Gof fman (1986) ,  es ta  ges tão  da  in formação passa  essenc ia lmente  por ,  most rar  ou  não  

most ra r ;  d ize r  ou  não  d ize r ;  admi t i r  ou  não  admi t i r ;  ment i r  ou  não  ment i r ,  e  em cada  caso ,  

dec id i r  a  quem,  como,  quando e  onde .  
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2.6. Prostituição e Consumo de Drogas 

 

Se a prostituição de rua, já é considerada como o patamar mais 

baixo no trabalho do sexo, as mulheres que se prostituem na rua e, 

concomitantemente, são toxicodependentes, são tidas como estando 

no fundo deste patamar (Flowers, 1998). 

Estima-se que na prostituição de rua exista um número elevado 

de prostitutas toxicodependentes (Oliveira, 2004). Manita e Oliveira 

(2002) num estudo de caracterização de prostitutas de rua nas 

cidades do Porto e Matosinhos, encontraram uma elevada prevalência 

de historial de consumo de drogas, com 36,6% das mulheres 

entrevistadas a referirem que consumiam drogas à data do estudo e 

8,9% a referir que não consumiam actualmente, mas já haviam sido 

consumidoras.  

Flowers (1998), apresenta dados mais altos. Para este autor, as 

toxicodependentes podem chegar a atingir cerca de 75% do total de 

prostitutas de rua. Este valor é coerente com o encontrado por 

Goldstein (1979) que refere que cerca de 68% das prostitutas de 

classe baixa estudadas eram dependentes de heroína. Este mesmo 

autor encontrou diferenças significativas entre os tipos de 

prostituição e a substância adictiva de eleição. Sendo que, na classe 

baixa, a droga de eleição seria a heroína, enquanto que na 

prostituição de classe alta, seriam os estimulantes a droga de 

eleição (Goldstein, 1979).   

Com o intuito de alimentar o seu vício, as toxicodependentes 

tendem a praticar preços mais baixos do que qualquer outra 

profissional. Estas mulheres também se sujeitam a práticas sexuais a 

que as não toxicodependentes, normalmente, não se sujeitam, tal 

como a não util ização de preservativos com clientes (Meier & Geis, 

1997; Oliveira, 2004).  

A existência de um código de ética, mesmo sendo apenas 

implícito, é reconhecido e aceite entre os membros desta classe. A 

util ização de preservativos é um dos imperativos deste código, e a 
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sua não util ização por motivos económicos19, leva a uma maior 

ostracização e estigmatização relativamente à profissional que não o 

usa (Chapkis, 1997), que por norma são as prostitutas 

toxicodependentes. Coloca-se assim, um duplo peso sobre as 

prostitutas toxicodependentes, pois ao estigma a que são votadas 

pela sociedade no geral, são agora também ostracizadas e 

estigmatizadas pelas suas pares.  

O peso da prostituição pode justificar os resultados 

encontrados por Gilchrist, Gruer e Atkinson (2005), num estudo 

levado a cabo com duas amostras de toxicodependentes, em que 

uma das amostras era constituída por prostitutas. Estes autores 

encontraram níveis superiores de uso de cocaína, drogas injectáveis 

e overdoses acidentais, no grupo das prostitutas, sugerindo que a 

prostituição seria um factor ainda mais desequilibrador nas mulheres 

toxicodependentes.  

Gilchrist, Gruer e Atkinson (2005) encontraram, ainda, valores 

superiores de tentativas de suicídio entre as prostitutas 

toxicodependentes, com uma prevalência de 53% de tentativas de 

suicídio ao longo da vida, comparativamente com as não prostitutas, 

que apresentavam uma prevalência de apenas 39%.  

A conclusões similares chegaram Alegría e colaboradores 

(1994) Estes autores, encontraram um forte correlação entre a 

sintomatologia depressiva e o uso de drogas injectáveis, existindo 

neste caso uma percentagem de 90,0% de sintomatologia depressiva 

alta, nas consumidoras de drogas injectáveis, contra apenas 52,2% 

nas não consumidoras.  

No que diz respeito, ao contexto onde a prostituição ocorre 

Alegría e colaboradores (1994), também encontraram níveis mais 

altos de sintomatologia depressiva em prostitutas de rua, 

relativamente a prostitutas de interior, 86,8% e 45,1% 

respectivamente.   

                                                            
19  No en tan to ,  de  acordo  com Meier  e  Geis  (1997) ,  o  pr inc ipa l  r i sco  de  con t racção  de  VIH 

advém prec i samente  da  não  u t i l i zação de  preservat ivos  com c l ien tes  regu lares ,  com quem já  

exi s te  uma re lação  mais  próx ima,  levando a  um maior  fac i l i t i smo no uso  des tes .  



Ideação Suicida em Prostitutas de Rua 
 

44 

 

2.7. Comportamento Suicidário e Prostituição de Rua 

 

Ao nível da correlação entre comportamentos suicidários e 

prostituição de rua não existem estudos, de que tenhamos 

conhecimento, que se dediquem exclusivamente à correlação entre 

estas duas variáveis.  

Quando procuramos explorar um pouco mais este tema fomos 

encontrando estudos e referências sobre prostituição que iam 

abordando assuntos relacionados com a saúde destas mulheres ao 

mesmo tempo que iam tocando marginalmente o tema do suicídio. 

Exemplo disso é o trabalho de Vanwesenbeeck (1994) que 

refere que, mulheres com experiências traumáticas na infância, 

apresentam mais tarde uma maior prevalência de depressão 

ansiógena, bem como um maior nível de agressividade tanto hetero-

dirigida, como auto-dirigida, o que resulta numa maior prevalência 

de pesadelos, desconfiança e ideação suicida. Para esta autora, outro 

dado importante a reter, é que mulheres com experiências 

traumáticas na infância, estão mais sujeitas a serem vítimas de 

abusos físicos e sexuais na idade adulta, por parte dos seus 

companheiros. 

El-Bassel et al. revelam-nos que uma elevada ocorrência de 

episódios de abuso na idade adulta, associados aos factores 

stressores e degradantes da prostituição, poderão explicar a maior 

prevalência de sintomas depressivos e tentativas de suicídio nas 

prostitutas, comparativamente a não prostitutas (2001 cit in 

Gilchrist, Gruer & Atkinson, 2005). Embora não sugerindo causas 

explicativas, também Flowers (1998) refere a existência de uma 

multiplicidade de problemas psicológicos nas prostitutas que 

passariam pela depressão, esquizofrenia e tendências suicidas. 

Se bem que, enquanto grupo, as prostitutas pareçam 

apresentar mais sintomatologia somática e problemas psicossociais, 

não podemos encarar as prostitutas como uma unidade indivisível, 

uma vez que as suas realidades são díspares, (Vanwesenbeeck, 

1994). Será a forma como encaram o seu trabalho, bem como a 



Ideação Suicida em Prostitutas de Rua 
 

45 

 

duração, frequência, gravidade e sua percepção à exposição aos 

factores de risco que irá determinar o nível da deterioração da saúde 

física e emocional das mulheres que se prostituem na rua 

(Williamson, 2000). Por este motivo, será expectável que mulheres 

que têm uma carreira mais longa, tenham também um maior número 

de sintomas somáticos (Ulibarri et al, 2009) e um maior número de 

comportamentos suicidários, aventamos nós. 

 Num estudo levado a cabo nos Estados Unidos da América por 

Potterat et al. (2004), relativo à mortalidade numa amostra de 

prostitutas, estes autores revelam que, as mulheres que trabalham 

na área da prostituição são as que enfrentam o ambiente ocupacional 

mais perigoso. Estes autores substanciam esta afirmação com o facto 

da idade média destas mulheres à data do seu falecimento, ser de 34 

anos, e que, como seria de esperar, na maioria dos casos, a morte 

ser resultado de um acto violento.  

Dos 111 óbitos cuja causa da morte foi possível apurar, as 

principais causas foram as seguintes: 

 

1.  Homicídio (21) 

2.  Morte relacionada com consumo de drogas (20) 

3.  Acidente (13) 

4.  Morte relacionada com consumo de álcool (10) 

5.  VIH/SIDA (9) 

6.  Doença cerebrovascular (6) 

7.  Suicídio (5) 

 

Se levarmos em linha de conta que a taxa de suicídios 

femininos em Portugal, ronda os 5 suicídios por cada 100.000 

habitantes, e que o estudo levado a cabo por Potterat et al. analisou 

“apenas” 1969 prostitutas, podemos ter um vislumbre da disparidade 

de suicídios entre as mulheres que se prostituem e as que não o 

fazem.  

Quando espreitamos os comportamentos suicidários, pela 

óptica das tentativas de suicídio, percebemos que estas também 

aparentam ser bastante elevadas, como atesta Johnson ao afirmar, 
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que cerca de 50% de todas as prostitutas, em algum momento da sua 

vida, efectuaram, pelo menos, uma tentativa de suicídio (1992 cit  in 

Flowers, 1998), ou Kidd e Kral (2002), no seu trabalho com jovens 

prostitutas e prostitutos (idades compreendidas entre os 17 e os 24 

anos), que referem que 76% por cento da sua amostra já havia 

tentado o suicídio.  

Quando analisamos apenas os últimos 6 meses, os valores são 

naturalmente mais baixos, mas continuam a ser bastante 

significativos. Senão, vejamos os resultados apresentados por um 

estudo levado a cabo na China, com 454 trabalhadoras do sexo, 

onde se apurou que 8,4%20 da amostra estudada havia efectuado pelo 

menos uma tentativa de suicídio nos últimos seis meses (Hong, Li, 

Fang & Zhao, 2007).  

O mesmo estudo de Hong, Li, Fang e Zhao (2007) refere que no 

mesmo período de tempo, a prevalência de ideação suicida nesta 

amostra foi de 14,2%21. 

 Apesar da taxa de suicídio na China ser consideravelmente 

superior à taxa de suicídio global (Phill ips, Li & Zhang, 2002), as 

taxas apresentadas por esta amostra de trabalhadoras do sexo, são 

ainda assim superiores às da população geral Chinesa (Hong, Li, 

Fang & Zhao, 2007), o que nos dá um certo grau de confiança, 

apesar de termos presente que as diferenças culturais entre os 

                                                            
20  Apenas  com o  in tu i to  de  fac i l i t a r  a  in te rpre tação  des te  dado ,  recordamos aqui  os  va lores  

encont rados  no  es tudo de  1985  de  Ramsay  e  Bagley ,  que  já  hav iam s ido  previamente  

apresentados  no  capí tu lo  re feren te  à  preva lênc ia  de  compor tamento  su ic idá r ios .  Es tes  auto res  

encont raram uma preva lência  de  ten ta t ivas  de  su ic íd io  ao  longo  da  v ida  na  o rdem dos  4 .2%,  

enquanto ,  na  anál i se  aos  ú l t imos  doze  meses ,  e ssa  prevalênc ia  desceu  pa ra  apenas  0 .8%.  
21 Do mesmo modo,  recordamos  os  dados  de  Ramsay  e  Bagley ,  re fe rentes  à  ideação  su ic ida  ao  

longo  da  v ida ,  que  foram de  13.4%,  enquanto ,  nos  ú l t imos  doze  meses  desceu  para  3 .9%.  A 

conclusões  s imi la res  chegaram Mel tzer  e  colaboradores ,  no  seu  es tudo  de  2002,  com 

preva lênc ias  de  14 .9% e  3 .9% para  os  mesmos  per íodos .   

Anal i sando  apenas  os  ú l t imos  doze  meses ,  Bel le rosse  e  colaboradores ,  encont ra ram no  seu  

es tudo  de  1994,  uma var iação  en t re  0 .7% e  8%,  dependendo  da  fa ixa  e tá r ia .   
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países ocidentais, dos quais Portugal faz parte, e a China, também 

se reflectem nos comportamentos suicidários22. 

 Hong, Li, Fang e Zhao (2007) referem a existência de quatro 

variáveis estatisticamente significativas para a ideação suicida nas 

trabalhadoras do sexo, a saber: a insatisfação com a vida, os 

consumos abusivos de álcool, terem sido forçadas ou ludibriadas 

para o sexo comercial e terem um parceiro estável. Quando a 

atenção se focou nas tentativas de suicídio, as variáveis 

estatisticamente mais significativas prendiam-se com a existência de 

múltiplos parceiros estáveis, experiências de violação nos últimos 6 

meses, pressão de pares para se dedicarem ao trabalho sexual ou 

preocupações financeiras como principal motivação para se 

dedicarem ao trabalho sexual. No que concerne às características 

demográficas, as principais diferenças entre mulheres que 

reportaram ideação/tentativa de suicídio e as que não o fizeram, 

prendiam-se com a escolaridade (com uma média de 5,6 anos de 

estudo para as primeiras e 6,7 anos de estudo para as últimas), e 

com o facto de viverem com o parceiro (com uma percentagem de 

18,4% para as primeiras e de 6,2% para as últimas).  

Apesar de considerarmos que este estudo é importante por 

dirigir alguma atenção aos comportamentos suicidários nas 

trabalhadoras do sexo, julgamos que falha, ao não procurar saber do 

estado da saúde mental destas mulheres. Mesmo defendendo que o 

suicídio não é uma doença mental, nem está sempre associado a 

alguma patologia do foro mental, não podemos obviar que em 

muitos casos as duas condições se cruzam. 

Num estudo com um cariz mais qualitativo e com o objectivo 

de analisar a relação entre o suicídio e a prostituição na 

adolescência, Kidd e Kral (2002) focam-se nas emoções e 

sentimentos associados a tentativas de suicídio. Para estes autores, 

os jovens que se prostituíam, à data da tentativa de suicídio, t inham 

                                                            
22 No capí tu lo  re la t ivo  à  preva lênc ia  de  compor tamentos  su ic idár ios ,  j á  f izemos  re ferênc ia  ao  

fac to  da  China  se r  um dos  poucos  pa í ses  onde  a  t axa  de  su ic íd io  femin ino,  é  super ior  à  t axa  de  

su ic íd io  mascul ino .  
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maioritariamente sentimentos de depressão, isolamento, rejeição e 

traição, falta de controlo, e mormente uma baixa auto-estima. Para 

estes autores, a gota que muitas vezes levava a que o copo 

transbordasse, podia passar por um “mau trabalho”. Este “mau 

trabalho”, podia significar, trabalhar e não ser pago, ser um trabalho 

demasiado demorado ou que exigisse demasiado esforço, ser 

violentado física ou sexualmente, ou por comentários degradantes. 

Também Oliveira (2008) faz referência a “maus trabalhos” como um 

factor encarado negativamente pelas prostitutas de rua.  

A fonte de stress e sofrimento emocional não se prende apenas 

com a esfera profissional destes jovens, sendo extremamente 

importante a relação com os parceiros para esta ponderação. Cerca 

de 70% destes jovens referiram os problemas com os parceiros como 

uma fonte importante de stress e sofrimento emocional (Kidd & Kral, 

2002).      

 A presença de sintomatologia depressiva, foi encontrada em 

dois estudos com prostitutas, que nos parecem relevantes.   

 O primeiro estudo foi levado a cabo com uma amostra de 97 

prostitutas de Porto Alegre, Brasil (Schreiner et al, 2004). Nesta 

investigação, os autores notaram que 67% das entrevistadas 

apresentavam sintomatologia depressiva, sendo que, do total da 

amostra, 47,4% apresentavam sintomatologia moderada a grave. É de 

referir que para este estudo foi utilizado o Inventário de Depressão 

de Beck (BDI), cujo ponto de corte se situou nos 13 pontos (67% da 

amostra tinha pontuação igual ou superior ao ponto de corte), e que 

os sintomas são considerados moderados a partir dos 20 pontos 

(47,4% da amostra teve uma pontuação igual ou superior a este 

valor). Estes valores serão ainda mais preocupantes, se tivermos em 

consideração que a prevalência de transtornos depressivos na 

população feminina de Porto Alegre se situa apenas nos 14,5% 

(Schreiner et al, 2004).  

Ao nível da correlação da sintomatologia depressiva com outras 

variáveis, estes autores deparam-se com correlações significativas 

entre a sintomatologia depressiva e o consumo de álcool, historial 

de doenças sexualmente transmissíveis e a inexistência de prática 
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religiosa. Surpreendentemente para nós, este estudo não encontrou 

uma relação significativa entre a sintomatologia depressiva e, idade, 

existência de um companheiro fixo, nível de escolaridade, local de 

trabalho, razão para se manter na prostituição, rendimento médio 

mensal, contacto com os filhos, Interrupções de gravidez, uso de 

preservativos, consumo de tabaco ou uso de drogas ilícitas 

(Schreiner et al, 2004). 

 O segundo estudo que consideramos de interesse, também se 

deparou com uma prevalência significativa de sintomatologia 

depressiva, numa amostra de trabalhadoras do sexo. O estudo de 

Alegría e colaboradores (1994) encontrou uma taxa de 70% de 

sintomas elevados de depressão em trabalhadoras do sexo de Porto 

Rico. Este valor tornou-se todavia mais dramático, quando se focou 

apenas nas trabalhadoras do sexo, cujo trabalho se desenvolvia na 

rua, atingindo neste caso uma prevalência de 86,8%.  

Estes dados contrariam, pelo menos no que diz respeito à 

correlação entre o local de trabalho e a prevalência de sintomas 

depressivos, o trabalho de Schreiner e colaboradores, que 

apresentamos anteriormente. No entanto, as divergências destes 

dois estudos, não se ficam por aqui. Alegría e colaboradores (1994) 

encontraram uma correlação elevada entre sintomatologia 

depressiva, o uso de drogas injectáveis e, também com o uso 

irregular de preservativos.  

 Se bem que estes dois estudos apresentam algumas 

divergências no que concerne às variáveis relacionadas com a 

sintomatologia depressiva, num ponto convergem, que é no facto de 

ambos os estudos relatarem taxas significativamente elevadas de 

sintomatologia depressiva em amostras de trabalhadoras do sexo.  

Estes dados, juntamente com os apresentados anteriormente 

sobre comportamento suicidário em amostras de trabalhadoras do 

sexo vem, em nosso entender, reforçar a pertinência do nosso 

próprio estudo e é precisamente sobre esse que nos iremos debruçar 

de seguida.   
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Componente Empírica 

 

3. Objectivos 

 

 Iniciamos este estudo com o objectivo geral de apurar a 

existência de ideação suicida em mulheres que se prostituem na rua.  

 De forma a conseguir atingir este objectivo recorremos a uma 

metodologia quantitativa, por acreditarmos ser a que melhor 

permitia obter os dados que pretendíamos. A informação que 

pretendíamos alcançar foi conseguida através do recurso a três 

instrumentos diferentes; o Questionário de Ideação Suicida de 

Ferreira e Castela; a Escala de Satisfação com o Suporte Social de 

Pais Ribeiro e uma entrevista estruturada concebida por nós, 

especificamente para esta investigação.  

 Para a recolha dos dados foi necessário irmos para o terreno, 

o que teria sido impraticável sem o apoio de instituições que 

desenvolvem um trabalho de proximidade com esta população e que 

nos facultou o acesso à nossa amostra. 

 Os próximos subcapítulos pretendem dar conta das nossas 

hipóteses, dos nossos procedimentos, bem como dar a conhecer a 

nossa amostra, procedendo finalmente para a apresentação e 

discussão dos dados obtidos.  
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4. Hipóteses 

 

 Com o objectivo de perceber melhor de que forma as 

mulheres que se prostituíam na rua, reflectiam as suas vivências em 

termos de desejos, pensamentos e ideias de suicídio, levantamos as 

seguintes hipóteses.   

  

 

1. Existirá uma maior Ideação Suicida nas prostitutas de 
rua relativamente à população geral? 

 

 

2.  Existirá uma correlação significativamente negativa 
entre Suporte Social Percebido e Ideação Suicida? 

 

 

 

5. Método 

 

5.1. Instrumentos e Técnicas  

 

5.1.1. Questionário de Ideação Suicida 

 

  A prevalência de pensamentos e cognições suicidas, foi 

avaliada através da utilização do Questionário de Ideação Suicida 

(QIS). Este instrumento é a versão portuguesa do Suicide Ideation 

Questionnaire, elaborado originalmente por Reynolds e traduzido e 

adaptado por Ferreira e Castela (Moreira, 2010).  

 O QIS foi concebido, com o intuito de que os seus itens 

avaliassem uma hierarquia de pensamentos relativos ao suicídio, que 

oscilam entre pouco e muito graves (Ferreira & Castela, 1999). O QIS 

é constituído por 30 itens, sendo disponibilizado para cada item 7 
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alternativas de resposta, numa escala do tipo Likert, que oscilam 

entre “Nunca pensei”  até “Pensei sempre”, num sentido crescente de 

gravidade. Para efeitos de avaliação, cada item é cotado 

respectivamente de 0 a 6. A pontuação total pode oscilar entre 0 e 

180.  

Ferreira e Castela (1999), no seu trabalho de tradução e 

adaptação para a população portuguesa, definiram um valor de 

23,04 como média para a população feminina, com um desvio padrão 

de 25,65 pontos. Reynolds, defende que uma pontuação igual ou 

superior a 41 pontos, pode ser indicativo de significativa 

psicopatologia e de potencial risco de suicídio (1988 cit in, Moreira, 

2010). 

Ferreira e Castela (1999) apontam como vantagens deste 

instrumento o facto de ter características psicométricas bastante 

satisfatórias, com um coeficiente alfa de Cronbach de .96, para além 

de ser de administração rápida e fácil, não ultrapassando em média 

os 10 minutos a preencher. No espectro oposto, estes autores, 

apontam como limites do instrumento, o facto de, sendo um 

questionário de auto-avaliação, os respondentes, poderem escolher 

as respostas que crêem ser as socialmente mais desejáveis, bem 

como o facto da conotação negativa que o suicídio encerra, poder 

levar a que determinadas pessoas omitam a existência de 

pensamentos ou cognições suicidas. 

 

   

5.1.2. Escala de Satisfação com o Suporte Social 

 

A Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS), pretende 

avaliar o suporte social que a pessoa percepciona como tendo 

disponível (Ribeiro, 1999). A ESSS é constituída por 15 itens, 

ordenados numa escala do tipo Likert, com 5 posições, que vão 

desde “Concordo totalmente” a “Discordo totalmente”. Os 15 itens 

distribuem-se por quatro dimensões do suporte social, como a 
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satisfação com os amigos; intimidade; satisfação com a família e 

actividades sociais. 

O resultado final da ESSS é obtido pela soma da pontuação de 

cada item. Os itens assinalados em “A” obtêm uma pontuação de 1 

ponto e os assinalados em “F” obtêm uma pontuação de 5 pontos, 

sendo excepção os itens 4,5,9,10,11,12,13,14 e 15, cuja pontuação 

é invertida. A pontuação total pode oscilar entre 15 e 75 pontos. 

Quanto maior a pontuação, maior é a percepção de suporte social 

(Ribeiro, 1999). A ESSS apresenta uma consistência interna bastante 

satisfatória com um  alfa de  Cronbach de  .85.  

O facto de ser um instrumento de auto-avaliação, com poucos 

itens, leva a que seja um instrumento de fácil e rápido 

preenchimento.   

 

 

5.1.3. Entrevista Estruturada 

 

 A entrevista utilizada, foi elaborada especificamente para a 

realização deste estudo e contém questões, que foram consideradas 

pertinentes, para aquilatar da relação entre a prostituição e os 

comportamentos suicidários. A entrevista é constituída por 22 

questões, que avaliam tópicos como carreira prostitutiva e esfera 

familiar, vitimização, consumo de substâncias psicoactivas, saúde 

mental e relação com comportamentos suicidários. Para além das 22 

questões de respostas fechadas e semiabertas que compõem a 

entrevista, foram adicionadas 6 questões com o intuito de obter 

dados sociodemográficos sobre as mulheres que entrevistamos. 
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5.2. Amostra 

 

 Para a caracterização sociodemográfica da nossa amostra, 

recolhemos dados sobre a nacionalidade, a idade, a escolaridade, o 

número de filhos e manutenção de uma relação amorosa estável das 

prostitutas. Procuramos igualmente conhecer os motivos de entrada 

e manutenção na prostituição, o tempo na prostituição, a existência 

de consumo de drogas, o nível de percepção de existência de 

suporte social, e por fim, procuramos saber da existência de ideação 

suicida e de historial de tentativas de suicídio.   

 Assim a nossa amostra é constituída por 52 participantes, 

exclusivamente do género feminino, com idades compreendidas 

entre os 18 e 63 anos (M=38.67; DP= 10.28). A maioria das 

respondentes é de nacionalidade portuguesa (78,8%), observando-se 

a presença residual de mulheres de outras nacionalidades: 11,5 Sul 

Americanas, 7,7% originárias dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP) e 1,9% Romena (ver tabela 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 
Nacionalidade 
 F % 
Portuguesa 41 78,8 
Sul Americana 6 11,5 
PALOP 4 7,7 
Romena 1 1,9 
Total 52 100 
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 No que concerne ao percurso escolar, trata-se de uma amostra 

pouco escolarizada, sendo que cerca de 60% das participantes tem 

um nível de escolaridade igual ou inferior ao 2º ciclo e cerca de 70% 

abandonaram a escola até aos 16 anos de idade (Cf. Tabela 4).  

 

 

 

 Relativamente à sua vida privada, mais de metade das 

respondentes (55.80%) não mantém actualmente uma relação 

amorosa estável. No que à maternidade se refere, a esmagadora 

maioria é mãe (86,5%) e destas, mais de um terço tem 3 ou mais 

fi lhos (37,8%) ( Cf. tabela 5).  

 

 

 

 

 

 

  Tabela 4 
Nível de escolaridade  Idade Abandono Escolar 
 F %  F % 
1º Ciclo 21 40,4 Antes dos 13 anos 15 29,4 
2º Ciclo 10 19,2 14 a 16 anos 21 41,2 
3º Ciclo 8 15,4 17 e 18 15 29,4 
Secundário 11 21,2 Total 52 100 
Superior 2 3,8    
Total 52 100    

Tabela 5 
Maternidade Número de filhos 
 F %  F % 
Sim 45 86,5 1 12 26,7 
Não 7 13,5 2 16 35,6 
Total 52 100 3 ou mais 17 37,8 
   Total 45 100 
Relação Amorosa Estável  
 F %    
Sim 23 44,2    
Não 29 55,8    
Total 52 100    
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5.3. Procedimentos 

 

 Uma das barreiras que se levanta quando pretendemos levar a 

cabo um estudo com prostitutas, é precisamente o acesso a estas. 

Oliveira (2004), refere-se a esta população como sendo 

simultaneamente oculta e marginal, devendo-se estas características 

ao facto da actividade que desenvolvem, ter um cariz social e 

moralmente reprovável   

 A fim de ultrapassar o obstáculo do acesso com sucesso foi 

imprescindível o recurso a intermediários. No nosso estudo, o papel 

de intermediário, foi assumido pelos técnicos que trabalham em 

instituições que prestam apoio à população23 que visávamos estudar, 

e nos facultaram o acesso a esta e sinalizaram potenciais 

participantes no estudo, estes intermediários, podem em alguns 

estudos, ser também denominados de informantes com papel 

secundário (Oliveira, 2004). O papel do intermediário no acesso a 

contextos de difícil entrada é devidamente reconhecido por 

Fernandes (1997), no seu estudo etnográfico sobre actores e 

territórios psicotrópicos, ao afirmar que a simples presença do 

intermediário permite a presença do investigador, diminuindo assim, 

as resistências que se poderiam colocar à presença e trabalho deste.   

 Perante a dificuldade de acesso a esta população, tornou-se 

necessário util izar uma metodologia de selecção que, permitisse 

aceder ao maior número exequível de mulheres, pretendendo desta 

forma obter uma amostra o mais alargada possível. Por esse motivo 

a metodologia escolhida foi a da amostragem por conveniência 

(Vilelas, 2009), também denominada de amostragem acidental 

(Ribeiro, 2010; Fortin, 2003), que consistiu em entrevistar todas as 

mulheres indicadas pelas instituições, que correspondessem a três 

                                                            
23 Dent ro  do  pa radigma de  in te rvenção  da  redução  de  r i scos  e  minimização  de  danos ,  exi s t em 

vár ios  projec tos  que  d i sponibi l i zam,  en t re  out ros ,  ac tos  de  enfe rmagem,  encaminhamento  

médico  espec ia l i zado,  acompanhamento  soc ia l  e  ps icológico ,  d i sponibi l ização  de  informação 

sobre  saúde  sexua l ,  en t rega  de  bens  a l imenta res ,  preservat ivos  e  t roca  de  Kits  de  p revenção  de  

SIDA.   
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critérios essenciais; prostituir-se na rua, ter plena compreensão da 

língua portuguesa e estar disponível para participar no estudo24. 

Reconhecemos as limitações da amostragem por conveniência, 

nomeadamente o facto da amostra não ser representativa do total 

das mulheres que se prostituem na rua. No entanto, acreditamos que 

perante a peculiaridade deste grupo, associada à janela temporal 

disponível, este é o método mais adequado ao estudo a que nos 

propusemos. 

 A recolha de dados decorreu entre 17 de Dezembro de 2009 e 

16 de Março de 2010. As entrevistas decorreram maioritariamente na 

rua, nos locais de trabalho destas mulheres, tendo existido 

entrevistas que ocorreram nas instalações de uma das instituições 

que prestam apoio a pessoas que exercem a prostituição. Este último 

local, pelo conforto, privacidade e maior disponibilidade de tempo 

das mulheres que aí se dirigem, permitiu que as entrevistas fossem 

respondidas com menos interrupções. As entrevistas decorreram no 

período nocturno, entre as 21h30m e as 02h00m. Os horários 

variaram ligeiramente, dependendo do dia da semana, do horário de 

funcionamento das instituições que foram nossas intermediárias e da 

presença e disponibilidade de mulheres, para participar no estudo, 

nos locais onde nos encontrávamos. 
 Após o preenchimento dos instrumentos utilizados, a 

informação foi introduzida numa base de dados, criada 

especificamente para este estudo. Para o tratamento estatístico dos 

mesmos utilizou-se o programa Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) na versão 16.0 para o Windows. 

 Procedeu-se a uma análise descritiva, nomeadamente com 

medidas de tendência central e de dispersão, quer para o QIS quer 

                                                            
24  A todas  as  pa r t ic ipantes ,  fo i  expl icado  o  ob jec t ivo  do  es tudo  e  garan t ido  o  anonimato  e  

conf idenc ia l idade  do mesmo,  a  f im de  obte r  o  seu  consent imento .  Não  fo i  so l ic i t ado  a  nenhuma 

mulher  que  ass inasse  um documento  de  consent imento  informado,  por  ac red i t a rmos  que  es te  

se r ia  um obstácu lo  à  sua  par t i c ipação,  no  entanto  todas  as  pa r t ic ipantes  foram informadas  que  

poder iam in te r romper  a  sua  pa r t i c ipação  a  qua lquer  momento  caso  não  dese jassem prossegui r  a  

sua  colaboração .   
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para o ESSS. Procedeu-se igualmente à análise das frequências das 

variáveis obtidas através da entrevista estruturada.  

 A fim de confirmar a validade dos instrumentos foi utilizado o 

Alfa de Cronbach. Além disso, procedeu-se a uma análise inferencial 

através da Correlação de Pearson.  

 

 

6. Apresentação e Discussão dos Resultados 

  

 Começaremos por analisar os aspectos laborais das mulheres 

que participaram no estudo (Cf. tabela 6). No que a este tópico 

concerne, cremos poder afirmar, com alguma segurança, estarmos 

perante verdadeiras carreiras prostitutivas, uma vez que uma 

percentagem bastante considerável destas mulheres (cerca de 70%), 

exerce a prostituição há 5 ou mais anos. Estes dados sugerem que a 

actividade prostitutiva, não será neste caso, uma actividade 

passageira, mas sim, uma actividade que se prolonga no tempo. 

 

 

 

 No que às relações familiares concerne, cerca de 61,5% das 

respondentes, afirmaram, ter revelado aos seus familiares que se 

prostituíam. Entre as mulheres que confidenciaram a sua actividade 

aos familiares, 78,1% referem que a reacção destes foi muito má a 

esta notícia (ver tabela 7).  

 O receio de uma reacção negativa e reprovadora por parte dos 

familiares pode justificar, em parte, porque perto de 40% das 

Tabela 6 
Tempo na Prostituição 
 F % 
Até 12 meses 6 11,5 
1 a 4 anos 10 19,2 
5 ou mais anos 36 69,2 
Total 52 100 
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mulheres não confidencia aos seus familiares onde e como 

conseguem obter os seus rendimentos. 

 

 

 

 Quando questionadas, quanto ao motivo, pelo qual se 

iniciaram no mundo da prostituição, a questão económica, foi a mais 

mencionada, com quase 85% a mencionar este motivo (Cf. Tabela 8). 

No entanto, existem duas grandes categorias dentro da motivação 

económica. Aproximadamente 64% refere carências económicas e 

dificuldades de subsistência como motivação para a entrada no 

mundo da prostituição, enquanto 21% refere que a necessidade de 

dinheiro se deve à existência de consumos de drogas e consequente 

urgência em ganhar dinheiro para manter esses consumos. 

 Se a principal motivação expressa, para entrar no mundo da 

prostituição se deve na grande maioria dos casos a necessidades 

económicas, também os motivos para aí se manterem, se devem, de 

acordo com as respostas obtidas, à necessidade de ganhar dinheiro 

(ver tabela 8). No caso da motivação subjacente à manutenção na 

prostituição, aproximadamente 78% das mulheres referem que se 

mantêm na prostituição com o intuito de obterem dinheiro para 

subsistência, enquanto perto de 20% refere a necessidade de 

sustentar o consumo de drogas, como motivação para se 

prostituírem. 

 Contrariamente ao imaginário popular, que acha que a maioria 

das mulheres que se prostituem, o fazem, porque são obrigadas por 

um chulo, no nosso estudo, apenas seis mulheres (11,5%) 

manifestaram ter começado a prostituir-se por influência de um 

chulo ou companheiro. Já quando questionadas sobre a motivação 

actual para se manterem na prostituição, nenhuma enunciou a 

Tabela 7 
Familiares / Conhecimento Prostituição Familiares / Reacção à Prostituição 
 F %  F % 
Sim 32 61,5 Muito Mal 25 78,1 
Não 20 38,5 Nem Bem, Nem Mal 7 21,9 
Total 52 100 Total 32 100 
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existência de um chulo ou companheiro como motivação para se 

manterem na prostituição. 

 

 

 

 O ponto mais consensual, relativamente à carreira 

prostitutiva, prende-se com o desejo de abandonar a prostituição 

(Cf. Tabela 9). Aproximadamente 90% das mulheres já teve esse 

desejo em algum momento da sua carreira. O objectivo de obter uma 

vida melhor para si, foi o mencionado pela maioria das respondentes 

(76,1%). A falta de alternativas económicas viáveis, foi o principal 

motivo para estas mulheres se manterem na prostituição (88,2%).   

 

 

 

 

 

Tabela 8 
Motivo Entrada Prostituição Motivo Manutenção na Prostituição 
 F %  F % 
Chulo/ 6 11,5 Subsistência 40 78,4 
Carência 33 63,5 Consumo Drogas 10 19,6 
Sustentar Drogas 11 21,2 Passar Tempo 1 2 
Influência Amigas 2 3,8 Total 51 100 
Total 52 100    

Tabela 9  
Pensou Deixar Prostituição Porque Pensou Deixar a Prostituição 
 F %  F % 
Sim 47 90,4 Desejo Vida Melhor 35 76,1 
Não 5 9,6 Familia 7 15,2 
Total 52 100 Outros 4 8,7 
   Total 46 100 
Porque não Deixou  
 F %    
Falta Alternativas 45 88,2    
Distração/Passar 1 2    
Consumo Drogas 5 9,8    
Total 51 100    
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 Observemos agora, a questão da saúde mental (tabela 5).  

 Das mulheres que entrevistamos, aproximadamente 56% 

afirmaram já terem sido diagnosticadas com algum tipo de patologia 

do foro mental, sendo que a 88,2% destas mulheres, foi 

diagnosticada depressão e em 13,8% das situações o diagnóstico foi 

de ansiedade ou stress (ver tabela 10).  

  

 

 

 

 Na maioria das situações (57,1%) o diagnóstico ocorreu nos 

últimos dois anos (ver tabela 11). Em quase 70% das situações, 

existiu acompanhamento médico à data do diagnóstico. Quando a 

questão do acompanhamento médico se reporta ao presente, 

constatamos uma inversão, sendo que neste caso, apenas 37,9% das 

mulheres que mencionaram terem tido algum tipo de diagnóstico de 

saúde mental, referem estar a ser acompanhadas actualmente. 

 

 

 

Tabela 10 
Diagnóstico Saúde Mental Qual foi o Diagnóstico 
 F %  F % 
Sim 29 55,8 Depressão 25 88,2 
Não 23 44,2 Ansiedade e Stress 4 13,8 
Total 52 100 Total 29 100 

Tabela 11 
Quando foi Diagnosticada Existiu Acompanhamento 
 F %  F % 
Até 12 meses 10 35,7 Sim 20 69 
1 a 2 anos 6 21,4 Não 9 31 
3 a 4 anos 3 10,7 Total 29 100 
5 ou mais anos 9 32,1    
Total 28 100    
Mantém Acompanhamento  
 F %    
Sim 11 37,9    
Não 18 62,1    
Total 29 100    
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 No capítulo referente a prostituição e consumo de drogas, já 

fizemos referência a vários estudos que evidenciavam a relação entre 

a prostituição de rua e os consumos de drogas, pelo que agora 

trataremos de apresentar os resultados relativos ao consumo de 

drogas nas mulheres que entrevistamos. 

 Quando questionadas, sobre a existência actual de consumos 

de drogas, apenas 17 mulheres (32,7%), responderam 

afirmativamente. Destas, 8 consomem apenas cocaína, enquanto 9 

apresentam consumos múltiplos, que envolvem o consumo 

combinado de duas ou três substâncias concomitantemente (ver 

tabela 12).  

 

 

 

 

 As substâncias referenciadas pelas mulheres que assumiram o 

consumo de drogas, foram a cocaína, a heroína e o haxixe. Destas 

três substâncias, apenas a cocaína surge tanto em consumos 

isolados, como em múltiplos. Quanto à heroína e ao haxixe, estas 

substâncias são apenas consumidas em combinação com as demais, 

como se pode constatar pela observação da tabela 13. 

 

 

 

Tabela 12 
Consumo Drogas Tipo Consumos 
 F %  F % 
Sim 17 32,7 Simples 8 47,1 
Não 35 67,3 Múltiplos 9 52,9 
Total 52 100 Total 17 100 

Tabela 13 
Substâncias 
 F % 
Cocaína 8 47,1 
Heroína+Cocaína 7 41,2 
Heroín+Coca+Hax 1 5,8 
Haxixe+Cocaína 1 5,8 
Total 17 100 
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    Quando atentamos para a frequência dos consumos, 

verificamos, que no caso da cocaína e da heroína estes são 

maioritariamente diários (ver tabela 14), com uma prevalência de 

88,2% e 87,5% respectivamente. No caso do haxixe, as duas 

mulheres, que assumiram o consumo, referem que o fazem várias 

vezes por semana, não chegando a existir um consumo diário.  

 

 

 

 

 Embora o álcool não seja uma substância il ícita, quisemos 

saber quais os padrões de consumos relativos a esta substância. 

 Constatamos logo à partida, que o consumo de álcool parece 

ser menos frequente do que o consumo de substâncias il ícitas, 

sendo relatado por apenas 21,2% das mulheres entrevistadas (ver 

tabela 15). Nas mulheres que assumem o consumo de álcool, 63,6% 

refere fazê-lo diariamente. Quando a questão se reporta à 

quantidade consumida diariamente, a maioria das mulheres (54,5%) 

afirma consumir entre 3 e 4 bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14 
Frequência Consumos Cocaína Frequência Consumos Heroína 
 F %  F % 
1 vez por mês ou menos 2 11,8 1 vez por mês ou menos 1 12,5 
Todos os dias 15 88,2 Todos os dias 7 87,5 
Total 17 100 Total 8 100 
Frequência Consumos Haxixe  
 F %    
Várias vezes semana 2 100    
Total 2 100    



Ideação Suicida em Prostitutas de Rua 
 

64 

 

       

 

 Quando procuramos saber, da existência de episódios de 

violência no decurso da sua actividade profissional, constatamos que 

este é um fenómeno comum à quase totalidade das mulheres que 

praticam prostituição na rua (ver tabela 16). Cerca de 94% das 

mulheres relatou já ter vivenciado algum tipo de violência no 

decurso do seu trabalho.  

 

 

 

 

 Ao analisarmos mais detalhadamente a tipologia da violência 

de que estas mulheres são vítimas, apercebemo-nos que o tipo de 

violência mais comum é a verbal, nomeadamente através de insultos, 

com uma prevalência que ronda os 85%, seguida de perto pelos 

episódios de furtos e roubos, cuja prevalência se cifra pelos 75,5%. 

A ocorrência de episódios de violência física e sexual, embora não 

seja tão elevada como os de violência verbal e de furtos ou roubos, 

 
Tabela 15 

Consumo Álcool Frequência Consumos Álcool 
 F %  F % 
Sim 11 21,2 Até 4 vezes por mês 1 9,1 
Não 41 78,8 Várias vezes por semana 3 27,3 
Total 52 100 Todos os dias 7 63,6 
   Total 11 100 
Consumo Álcool Diário      
 F %    
1 ou 2 bebidas 2 18,2    
3 ou 4 bebidas 6 54,5    
Mais de 5 bebidas 3 27,3    
Total 11 100    
      

Tabela 16 
Vítima Violência 
 F % 
Sim 49 94,2 
Não 3 5,8 
Total 52 100 
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afecta ainda assim, mais de metade das respondentes, com 

prevalências na ordem dos 55% para a primeira situação e 51% na 

segunda situação. Por fim, a categoria de violência menos relatada, 

prende-se com o rapto ou com situações em que as mulheres foram 

forçadas a entrar em viaturas contra a sua vontade. Estas situações 

foram relatadas por 24,5% das respondentes (Cf. tabela 17). 

  

 

 

 Quanto à regularidade da violência na vida destas mulheres, 

mais de metade das respondentes (54,3%), reportou haver sido 

vítima de algum tipo de violência nos últimos doze meses. Este valor 

sugere que a violência se encontra muito presente na vida destas 

mulheres, existindo um número elevado de episódios de violência 

num passado ainda muito recente (ver tabela 18). 

 

Tabela 17 
Batida, Esmurrada, Pontapeada, Violada / Forçada a Actos Sexuais 
 F %  F % 
Sim 27 55,1 Sim 25 51 
Não 22 44,9 Não 24 49 
Total 49 100 Total 49 100 
Insultada Assaltada / Roubada 
 F %  F % 
Sim 42 85,7 Sim 37 75,5 
Não 7 14,3 Não 12 24,5 
Total 49 100 Total 49 100 
Raptada / Forçada a Entrar em Carros  
 F %    
Sim 12 24,5    
Não 37 75,5    
Total 49 100    

Tabela 18 
Última Agressão   
 F % 
Últimos 12 meses 19 54,3 
1 a 4 anos 6 17,1 
5 ou mais anos 10 28,6 
Total 35 100 
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 A violência reveste-se de factores objectivos, como o tipo de 

violência de que é alvo (por ex: violência física, sexual ou verbal), ou 

mesmo o número de vezes que sofre essa violência, mas também se 

reveste de factores subjectivos, como por exemplo, o episódio de 

violência que percepciona como tendo sido o pior que sofreu. Foi a 

esta questão que procuramos obter resposta. Indo de encontro com 

a principal motivação para entrar e permanecer na prostituição, foi 

também na ameaça e ataque aos seus ganhos monetários, que estas 

percepcionaram os piores episódios de violência, mencionando o 

roubo violento como o episódio mais traumático em 27,8% das 

situações relatadas (Cf. tabela 19). A violência sexual, na figura da 

violação, surge no segundo lugar, das situações reportadas, com 

22,2%. As agressões físicas, surgem apenas no terceiro lugar desta 

hierarquia. Quando separamos a fonte das agressões físicas 

notamos, que há um equilíbrio, tanto as agressões físicas levadas a 

cabo pelos clientes como as levadas a cabo pelos 

companheiros/chulos, apresentam ambos uma prevalência de 19,4% 

dos casos referidos. O rapto, sendo o tipo de violência menos 

reportado, é também o tipo de violência menos percepcionado como 

sendo o mais traumático, com 11,1% das situações.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 19 
Agressão Mais Grave   
 F % 
Companheiro / Chulo 7 19,4 
Roubo Violento 10 27,8 
Violação 8 22,2 
Agressão Física 7 19,4 
Rapto 4 11,1 
Total 36 100 
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 Debruçar-nos-emos de seguida, no tópico que esteve na base 

deste trabalho, o comportamento suicidário. 

 A respeito dos comportamentos suicidários na vida das 

mulheres que se prostituem na rua, observamos, que contrariamente 

ao que esperávamos encontrar no início do nosso estudo, pelos 

relatos que fomos ouvindo de alguns intermediários, deparamo-nos 

com uma relação bastante próxima entre as mulheres entrevistadas e 

este fenómeno. Esta proximidade, foi encontrada quer através das 

próprias experiências pessoais das mulheres que entrevistamos, 

quer através da sua rede relacional. 

 Das 52 mulheres que entrevistamos, exactamente metade 

relata que conhece alguém na sua rede social, que em algum 

momento tentou o suicídio, não tendo especificado se este foi 

consumado ou se se ficou apenas pela tentativa sem sucesso. 

Quando trazemos a questão do suicídio para a esfera familiar, 

constatamos, que ainda que a percentagem seja bastante 

considerável, esta desce para 25% de respondentes com familiares 

que tentaram o suicídio (ver tabela 20). 

  

 

 

 

 Aproximando ainda mais a questão do suicídio, das mulheres 

que participaram no nosso estudo e, perguntando-lhes se já haviam 

tentado o suicídio, deparamo-nos com uma taxa preocupante de 

44,2% de mulheres que já haviam tentado o suicídio em algum 

momento da sua vida. Estes dados são todavia mais preocupantes, 

quando 30,4% já tentaram levar o suicídio por diante em 3 ou mais 

ocasiões (ver tabela 21). 

 

Tabela 20 
Conhecido Tentou Suicídio Familiar Tentou Suicídio 
 F %  F % 
Sim 26 50 Sim 13 25 
Não 26 50 Não 39 75 
Total 52 100 Total 52 100 
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 Embora nas impressões que trocamos com alguns 

interlocutores, nomeadamente os que trabalham em instituições que 

prestam algum tipo de apoio a estas mulheres, o suicídio, não surja 

como um fenómeno presente na realidade destas mulheres, o que 

verificamos é que 60,9% das mulheres que já tentaram o suicídio, o 

fizeram nos últimos 4 anos, o que nos sugere que não se trata de um 

fenómeno perdido num passado distante (ver tabela 22). 

 

 

 

 

 Se é verdade, que partimos do pressuposto, que seriam as 

condições do trabalho prostitutivo a colocarem estas mulheres em 

risco acrescido de executarem comportamentos suicidários, não 

podemos obviar a importância da sua esfera pessoal, familiar e 

amorosa. Reflexo incontornável da importância destas esferas, é o 

facto da maioria das mulheres que tentou o suicídio (52,2%), estar 

envolvida numa relação amorosa à data da tentativa de suicídio (Cf. 

tabela 23). Um outro dado incontornável a reforçar a importância da 

esfera familiar, nos comportamentos suicidários, é a identificação de 

factores familiares como sendo o gerador de tentativas de suicídio 

para 65,2% das mulheres entrevistadas. Questões relacionadas com a 

Tabela 21 
Tentou Suicídio Nº Tentativas Suicídio 
 F %  F % 
Sim 23 44,2 1 Vez 10 43,5 
Não 29 55,8 2 Vezes 6 26,1 
Total 52 100 3 ou Mais Vezes 7 30,4 
   Total 23 100 

Tabela 22 
Última Tentativa Suicídio 
 F % 
Últimos 12 Meses 6 26,1 
1 a 4 anos 8 34,8 
5 e mais anos 9 39,1 
Total 23 100 
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saúde mental, como depressão e stress (30,4%), ou com episódios de 

violência decorrentes da actividade profissional (4,3%), surgem 

posteriormente às questões familiares.    

 

 

 

 Sendo a nossa vontade perceber melhor, de que forma as 

mulheres que se prostituíam na rua, reflectiam as suas vivências em 

termos de desejos, pensamentos e ideias de suicídio, colocamos 

duas hipótese no início da componente empírica no sentido de 

ajudar a desvendar de que modo a ideação suicida em mulheres que 

se prostituem na rua se manifesta.  

 No que respeita às hipóteses levantadas no início desta 

investigação, passaremos agora à sua confrontação com os dados 

obtidos, de molde a averiguar da sua confirmação ou infirmação. 

 

 

 

1. Existirá uma maior Ideação Suicida nas prostitutas de 
rua relativamente à população geral? 

 

 

 Para responder a esta questão, recorremos à utilização do 

QIS, tendo posteriormente comparado os resultados obtidos, com os 

dados apresentados por Ferreira e Castela na sua tradução e aferição 

do instrumento para a população portuguesa. Indicaremos, também 

como referência, o ponto de corte deste instrumento. 

 
Tabela 23 

Relação Amorosa / Suicídio Motivo Tentativa Suicídio 
 F %  F % 
Sim 12 52,2 Conflitos Fam. 11 47,8 
Não 11 47,8 Filhos 4 17,4 
Total 23 100 Saúde Mental 7 30,4 
   Violência na Prostituição 1 4,3 
 Total 23 100 
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 A fidelidade dos resultados obtidos no QIS foram avaliados 

através da consistência interna. Uma vez que o QIS se trata de uma 

escala ordinal, util izou-se o coeficiente do Alfa de Cronbach. Quanto 

maior for a consistência interna, maior será o Alfa de Cronbach 

apresentado (Almeida & Freire, 2003). No nosso estudo, o valor do 

Alfa de Cronbach foi de ,94, indicando uma fidelidade muito boa do 

instrumento (Almeida & Freire, 2003) e por conseguinte das 

respostas obtidas.  

 A média dos resultados obtidos no QIS cifrou-se nos 41,71 

pontos com um desvio padrão de 29,92 pontos (tabela 9). 

 Como já referimos anteriormente, não existem estudos na 

população geral portuguesa, de que tenhamos conhecimento, que 

avaliem a ideação suicida, pelo que a sua comparação directa se 

torna impossível. Embora os dados de Castela e Ferreira (1999) se 

reportem a adolescentes e jovens adultos (idade inferior a 21 anos), 

tal não invalida a util ização deste instrumento em população adulta, 

como o comprova o estudo de 2010 de Moreira, bem como o Alfa de 

Cronbach encontrado no nosso estudo. 

 A análise da tabela 24 permite constatar que 

comparativamente aos dados apresentados por Ferreira e Castela, as 

nossas respondentes apresentam uma média de ideação suicida 

próxima do dobro. O valor da nossa média cai precisamente na 

barreira pontual, que Reynolds definiu, como sendo “ indicativo de 

significativa psicopatologia e de potencial risco de suicídio”  (1988, 

cit in Moreira, 2010, p.137). 
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 Estes dados permitem-nos não só acreditar que a nossa 

hipótese é válida e que, efectivamente, as prostitutas de rua 

apresentam um nível de ideação suicida superior ao da população 

geral, como se encontram num patamar de risco elevado de tentarem 

o suicídio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Existirá uma correlação significativamente negativa 
entre Suporte Social Percebido e Ideação Suicida? 

 
 
 Como o que se pretende, é saber se existe relação entre 

duas variáveis e, de que forma a presença de uma, influencia a 

presença da outra, recorremos à Correlação de Pearson, para tentar 

obter uma resposta a esta questão.  

 Em termos de intensidade, a correlação entre duas variáveis 

podem oscilar entre -1,00 e +1,00. Um valor de zero indica que que 

não existe relação entre as variáveis. Quanto mais próximo de -1,00 

ou +1,00 mais forte ou perfeita é a correlação entre as variáveis. No 

caso de -1,00 por exemplo, tal significa que a relação é negativa ou 

inversa, ou seja a existe uma oscilação inversa entre uma variável e 

a outra (por ex: número de faltas às aulas e o rendimento escolar) 

(Almeida & Freire, 2003). Na Correlação de Pearson, quer a 

Tabela 24 
Ideação Suicida (Pontuação QIS) 

 M DP    
Prostitutas de Rua 41,71 29,92 Ponto de corte (Reynolds, 

1988 cit in Moreira, 2010) 

≥ 41  

Pop. Feminina 

(Ferreira e Castela) 

23,04 25,65 
   



Ideação Suicida em Prostitutas de Rua 
 

72 

 

grandeza, quer a direcção da correlação são dois valores 

independentes, pelo que importa dar igual importância a ambos, na 

leitura dos seus resultados. 

 A Correlação de Pearson, permite-nos obter uma relação de 

previsibilidade, no entanto, não nos permite explicar a natureza da 

relação das variáveis, nem encontrar uma relação causa-efeito 

(Ribeiro, 2010). 

 Observando a tabela 25, podemos analisar alguns dados, 

que cremos poderem ajudar a responder à questão colocada, 

relativamente à relação entre o suporte social percebido e a ideação 

suicida. 

 O valor da correlação de pearson encontrado foi -,318. 

Deste valor podemos tirar duas informações importantes. A primeira, 

é que estamos perante uma correlação de sentido inverso, ou seja, 

podemos dizer, que quando o suporte social percebido diminui, 

provavelmente a ideação suicida aumentará. A segunda informação, 

que podemos obter, refere-se à proximidade de -1,00. Alguns 

autores referem que valores abaixo de .20 ou .30 são fracos, outros 

referem que só a partir de .40 (Corroyer & Wolf, 2003) ou .50 é que 

a correlação pode ser considerada moderada (Vilelas, 2009). 

Independentemente do autor da nossa eleição, devemos reconhecer 

que a correlação encontrada é baixa.  

 Apesar de reconhecermos que a correlação é baixa. O valor 

de Sig. (2-tailed) é de ,021 o que nos indica que estamos perante 

uma correlação estatisticamente significativa para um intervalo de 

confiança de 0.05. 

 Estes dados sugerem que apesar de existir uma correlação 

negativa estatisticamente significa, entre o suporte social percebido 

e a ideação suicida, existirão mais factores relacionados com a 

ideação suicida, que merecem análises futuras.  
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Tabela 25 

Correlação Ideação Suicida / Suporte Social Percebido 

 Cotação final 
da ESSS 

Cotação final 
QIS 

Cotação final da 
ESSS Pearson Correlation 1,000 -,318*

 Sig. (2-tailed) ,021
 N 52,000 52

Cotação final QIS Pearson Correlation -,318* 1,000

 Sig. (2-tailed) ,021
 N 52 52,000

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Conclusão 

 

 Tanto quanto sabemos, este trata-se do primeiro estudo a 

explorar a existência de ideação suicida em prostitutas de rua, 

realizado em Portugal. No contexto internacional, também são muito 

escassos os trabalhos encontrados que abordem esta questão junto 

desta população. 

 A escassez de trabalhos neste campo, se em algum momento 

dificultou o nosso trabalho por não encontrarmos pontos de 

comparação, também nos motivou a tentar saber mais sobre algo 

que se conhece pouco. 

 Os dados que obtivemos sugerem que estamos perante uma 

população que priva mais perto com os comportamentos suicidários 

do que esperaríamos. Cerca de metade das mulheres que 

participaram no estudo, conhece alguém que já tentou o suicídio, 

25% refere que têm alguém na família com tentativas de suicídio 

levadas a cabo e 44,2% afirma que já tentou inclusivamente pôr 

termo à sua própria vida.   

 Pese embora, estas mulheres confirmem conviver com 

múltiplos factores de risco na sua actividade profissional, tais como 

consumos regulares de substâncias psicoactivas, episódios de 

violência recorrentes e necessidade de se manter na prostituição 

para poder subsistir, é na sua esfera intima e familiar, que elas 

colocam o ónus das tentativas de suicídio que empreenderam, com 

47,8% a verbalizar que foi em consequência de conflitos familiares 

que levaram a cabo a tentativa de suicídio. Apenas numa situação, a 

tentativa de suicídio decorreu de uma vivência profissional 

traumática. 

 Ao nível da ideação suicida, estas mulheres apresentam uma 

média bastante elevada quando comparada com os dados disponíveis 

da população geral, estando inclusivamente acima do ponto de corte 

do instrumento que utilizamos. De facto, 46,15% das mulheres 

entrevistadas estão acima deste ponto de corte. 
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 A insatisfação com o suporte social surgiu nestas mulheres 

como estando correlacionada negativamente com o nível da ideação 

suicida.  

 Contudo, não só os dados referentes aos comportamentos 

suicidários, devem sugerir uma atenção especial a estas mulheres. A 

elevada prevalência de prostitutas da nossa amostra a quem foi 

diagnosticada alguma patologia do foro mental (55,8%), com 

marcada incidência de transtornos do humor, sem consequente 

acompanhamento médico após o diagnóstico, também merece 

especiais cuidados preventivos.  

 Se aos factores enunciados juntarmos ainda a co-ocorrência  

recorrente de episódios sofridos de violência, o consumo regular de 

substâncias psicoactivas por parte de muitas destas mulheres e a 

dificuldade em lidar com a conflitualidade familiar, percebemos que 

para além de necessitarmos de efectuar estudos mais aprofundados, 

para conhecer melhor as dinâmicas dos comportamentos suicidários 

nestas mulheres, urge trabalhar na elaboração de programas de 

prevenção de suicídio junto destas. 

Assim, julgamos ter dado um contributo para a compreensão 

das mulheres que se prostituem e das dinâmicas que as 

caracterizam, nomedamente no que respeita aos comportamentos 

suicidários, o que poderá fornecer pistas para uma intervenção 

preventiva do suicídio junto desta população, bem como contribuir 

para o conhecimento médico legal. Deste modo, este grupo de 

mulheres, que tem sido altamente estigmatizado e alvo de exclusões 

várias, poderá ter maior probabilidade de vir a beneficiar de medidas 

específicas de apoio na área da saúde. 
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