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ESTUDO DE VALIDADE DA ESCALA DE IDEAÇÃO SUICIDA DE BECK (BSI) EM 
ADOLESCENTES. Priscila de J. Beckel,Vivian R. Borges, Blanca G. Werlang (Faculdade de 
Psicologia, Programa de Pós Graduação em Psicologia, PUCRS) 

Estudos epidemiológicos têm revelado um aumento na incidência de suicídio no período da adolescência. A ideação 
suicida é considerada um indício importante em relação à possibilidade de que a intenção letal chegue a se 
concretizar subseqüentemente. A Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) foi desenvolvida originalmente nos 
Estados Unidos com a finalidade de triagem de ideação suicida. A avaliação da utilidade clínica da BSI, na sua 
versão brasileira já foi testada em amostras clínicas e em universitários, apresentando resultados satisfatórios de 
fidedignidade e validade. Com adolescentes, constatou-se que, em termos de fidedignidade apresenta coeficiente com 
significância estatística (α=0.98 p<0.001). Com a finalidade de identificar a validade do construto ideação suicida, o 
objetivo desse estudo foi identificar quais os principais fatores associados (solução fatorial) à BSI em adolescentes 
com idades entre 15 e 19 anos. A amostra foi selecionada por conveniência a partir de uma população de 
adolescentes que freqüentam instituições escolares públicas e privadas, de ambos os sexos, num total de 121 sujeitos. 
Os dados foram analisados de acordo com procedimento estatístico SPSS. Através da análise fatorial foi possível 
extrair 2 fatores com raiz característica superior a 1. O fator 1 engloba os itens 1,2,4,7,12,15 e 16. Trata-se de uma 
dimensão que pode significar a intensidade da motivação para o suicídio. O fator 2 inclui os itens 5,8,11 e 19, 
apresentando uma temática que pode ser interpretada como desejo ativo para suicídio. Esses dois fatores são uma 
combinação linear dos itens da escala em estudo, os quais explicam 74,79% da variância total. Desta forma, são os 
fatores que mais influenciam na variabilidade dos resultados. A distribuição dos fatores comprova a validade da BSI 
como recurso útil na avaliação da ideação suicida em adolescentes normais. 
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