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BULLYING ESTÁ ASSOCIADO A SINTOMAS DE ANSIEDADE EM AMOSTRA DE 
ESCOLARES DE 10 A 17 ANOS. Leonardo Gonçalves, Giovanni Abrahão Salum Jr, Luciano Isolan, 
Andréa Goya Tochetto, Gisele Gus Manfro (orient.) (UFRGS). 

Introdução: Bullying é um comportamento agressivo extremamente comum nas escolas. A associação entre esse 
comportamento e sintomas de ansiedade nunca foi estudada em uma amostra de base comunitária brasileira. 
Objetivo: estimar a prevalência de Bullying em escolares e sua associação com sintomas de ansiedade. Métodos: 
foram convidados a participarem do estudo escolares do Ensino Fundamental e Médio de 10-17 anos de um colégio 
pertencente à rede pública de POA. Aplicadores receberam treinamento estruturado para execução dos questionários 
em sala de aula. Todos os pais dos alunos receberam termo de Dissentimento. Os alunos responderam ao 
questionário auto-aplicável Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) para identificar 
sintomas ansiosos em escolares e uma adaptação do Peer Nomination Inventory (PNI) desenvolvido por Wiggins e 
Winder, para identificar a presença e gravidade do Bullying. A ANOVA foi utilizada para comparação entre os 
grupos. Resultados: Dos 925 alunos, 379 referiram já terem sofrido Bullying ao longo da vida (41%), e 106 desses 
(11, 1%) tinha sofrido ao menos um episódio no último ano. Dos 106 estudantes que tinham sofrido no último ano, 
93 (87, 7%) sofriam ocasionalmente e 13 (12, 3%) sofriam ao menos uma vez por semana. A média da escala 
SCARED na amostra foi de 23±11, 8, sendo significativamente diferentes entre os grupos de acordo com a presença 
e gravidade do Bullying (F=11, 6; p<0, 001). Em comparação aos estudantes que nunca sofreram Bullying estudantes 
que tinham sofrido Bullying ocasional no último ano tinham escores quase 4 pontos maiores (DM = -3, 94; IC95% -
7, 39 a -0, 50; pBonf=0, 015), enquanto que estudantes que tinham sofrido Bullying repetidamete tinham mais de 10 
pontos a mais na escala SCARED (DM =-10, 66; IC95% -19, 28 a -2, 04; pBonf =0, 007).Conclusões: Bullying é uma 
forma de violência muito prevalente nas escolas e os jovens que o sofrem este comportamento, especialmente se 
repetidamente, tem mais sintomas ansiosos. 
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