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 INTRODUÇÃO: O bullying é considerado um problema social e de saúde pública, compreendendo atitudes
agressivas de caráter intencional e repetitivo, sem maiores motivações, provocando humilhação, angústia
e dor, em uma relação de abuso de poder pelo agressor (MARCOLINO et al, 2013). As consequências do
bullying  são  tão  graves  que  uma  criança  vítima  pode  apresentar  sequelas  graves,  como  a  depressão
crônica,  desenvolvimento  de  distúrbios  de  ansiedade,  homicídio  e  até  mesmo  o  suicídio  (SILVA  et  al,
2012).O  estudo  tem  como  objetivo  verificar  a  prevalência  de  vítimas  e  agressores  de  bullying  em
escolares  da  cidade  de  Bento  Gonçalves-RS  e  verificar  as  possíveis  associações  com  sexo,  idade,
comportamento sedentário, imagem corporal e transtornos alimentares (TA).
METODOLOGIA:  Trata-se  de  um  estudo  epidemiológico  transversal  com  escolares  de  11  a  14  anos,
matriculados nas escolas da rede municipal de ensino da cidade de Bento Gonçalves, RS, no ano de 2015.
Foi aplicado um questionário autoaplicável para a avaliação das variáveis: dados de identificação, sexo,
idade,  escolaridade  materna,  hábitos  sedentários,  sintomas  para  TA  e  bullying  e  foram  realizadas  as
medidas antropométricas.  Para a avaliação do bullying,  foi  utilizado o questionário Kidscape,  a imagem
corporal com o Body Shape Questionnaire e para avaliação dos sintomas para TA foi utilizado o EAT 26.
Foi realizada uma análise descritiva, e após uma análise bivariada e multivariada entre as variáveis.
RESULTADOS:  Foram  avaliados  916  alunos,  onde  as  prevalências  de  vítimas  e  agressores  de  bullying
foram  de  respectivamente  12,2%  e  14,6%.  O  presente  estudo  também  apresentou  32%  de  escolares
acima do peso e 20,7% dos escolares apresentaram sintomas para TA.  Os escolares que apresentaram
sintomas  para  TA  apresentaram  67%  mais  chances  (RP=1,67)  para  vitimização  em  relação  aos  seus
pares  sem  os  sintomas.  Os  escolares  com  excesso  de  peso  apresentaram  50%  mais  chances  de
vitimização em relação aos estudantes com peso adequado. 
CONCLUSÃO:  As  prevalências  de  vítimas  e  agressores  de  bullying,  sobrepeso  e  sintomas  de  TA  destes
escolares avaliados estão altas. O sobrepeso apresentou associação com a vitimização do bullying, assim
como os TA. Os hábitos sedentários se mostraram associados com agressores de bullying.
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