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RESUMO

O suicídio é o ato deliberado de matar a si mesmo, sendo considerado muitas vezes violento e inesperado com comportamentos de destruição da 
própria vida, envolvendo três categorias: ideação suicida, tentativas e suicídio consumado. Compreende-se que possa haver uma gradatividade 
nestes comportamentos, iniciando-se pela ideação, e culminando no ato em si com as tentativas entre estes. Uma alternativa para se investigar a 
ideação suicida tem sido os motivos ou razões para viver, pois compreende-se que este construto seria um considerável preditor da ideação, 
sendo encarado como preventivo à consumação do suicídio. Com esta finalidade foi desenvolvida a Escala de Razões para Viver (Reasons for 
Living Scale) como solução metodológica para o estudo da ideação suicida. No Brasil o instrumento passou inicialmente por um procedimentos de 
tradução e retro-tradução sendo necessários estudos para validar as estruturas existentes. Diante dessas informações observa-se a importância 
de estudos cada vez mais aprofundados não somente sobre a ideação, mas de instrumentos de mensuração do construto. Isto posto, este estudo 
tem como objetivo verificar a relação entre razões para viver e eventos de vida recentes em uma amostra de estudantes universitários. De modo 
específico, pretende-se investigar a presença de ideação suicida nesta amostra, a partir das razões para viver e buscar por evidências de 
fidedignidade ao instrumento utilizado. Participaram da pesquisa 104 estudantes de Psicologia de um Centro Universitário no interior de Minas 
Gerais, a maioria (73,1%) mulheres, com idade variando entre 19 e 58 anos (M = 27,62; DP = 8,39). Utilizou-se a Escala de Razões para Viver e um 
questionário sociodemográfico para a caracterização da amostra, seguido dos 50 itens de Eventos de Vida de Paykel. O presente trabalho faz 
parte do Projeto Guarda-chuva “Estudos Psicométricos da Escala de Razões para Viver” (CAAE 50892415.9.0000.5284) e foi ofertado como 
Iniciação Científica “Razões para viver: Um estudo sobre ideação suicida”. Apenas cinco estudantes (4,8%) apresentou estar em tratamento 
psicológico ou psiquiátrico para depressão. Independente destas informações 12 alunos (11,5%) relataram estar em depressão leve, enquanto 
três (2,9%) afirmaram estar em depressão moderada. A pontuação mínima na RFL foi de 95, e a máxima, 276 (M = 196,75; DP = 32,73). Os que 
afirmaram estar em tratamento psicológico (n = 4) emitiram média de 156,49 (DP = 26,52) na RFL, enquanto os demais (n = 100) apresentaram 
média de 198,36 pontos (DP = 32,02), sendo estas diferenças, estatisticamente significativas, por meio do teste t de Student (p = 0,01). A 
correlação de Pearson encontrada foi de magnitude fraca (r = - 0,33; p = 0,001) e altamente significativa. Quando realizadas correlações entre os 
Eventos de Vida e cada um dos fatores da RFL, somente foi encontrada magnitude significativa em “Crenças de Sobrevivência e Enfrentamento” (r 
= -0,43; p = 0,000). As demais dimensões não apresentaram correlações estatisticamente significativas. O índice de alfa de Cronbach, responsável 
por evidências de confiabilidade, foi considerado relevantemente alto (α = 0,90) para todos os 48 itens. A análise das duas metades (split-half) 
apresentou correlação de 0,55 entre as formas, com coeficiente de Spearman-Brown igual a 0,71. Foi possível, portanto, verificar relações entre 
razões para viver e a presença de eventos de vida recentes, de modo que quanto mais eventos, menos razões para manter-se vivos, o que pode 
relacionar-se tanto à presença de fatores de risco (presentes nos eventos assinalados), quanto à ausência de fatores protetivos. A amostra 
apresentou ideação suicida entre leve e moderada, em média. Por fim, o instrumento apresentou importantes evidências de confiabilidade, 
porém novos estudos são necessários para evidenciar outras qualidades psicométricas.
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