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Introdução. O sono é um processo biológico fundamental para recuperação fisiológica e psicológica de um indi-
víduo, principalmente na adolescência. Indivíduos atletas necessitam de uma boa qualidade do sono para garantir o 
desempenho ideal nas tarefas cognitivas e psicomotoras. Má qualidade do sono em adolescentes tem sido associada a 
baixo desempenho escolar, diminuição da motivação e a dores musculoesqueléticas, especialmente em região cervical 
e cintura escapular, porém a relação de causalidade e desfecho não é definida. Objetivo. Identificar prevalência da 
má qualidade do sono e avaliar sua possível associação com dor em região cervical e cintura escapular em adoles-
centes atletas amadores da cidade de Petrolina (PE). Métodos. Participaram do estudo 309 adolescentes atletas 
praticantes de diversas modalidades esportivas, com idade entre 10 e 19 anos.  A coleta de dados foi realizada utili-
zando os seguintes instrumentos: 1. Questionário estruturado, contendo informações pessoais e a respeito da prática 
esportiva; 2. Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), para avaliação da qualidade e possíveis distúrbios do 
sono; 3. Diagrama corporal de Corlett, para localização da dor nos seguimentos corporais. Foi realizada análise descri-
tiva das variáveis categóricas e variáveis numéricas, e para avaliação da associação entre duas variáveis foi utilizado 
o teste do qui-quadrado. Posteriormente, foi realizada regressão logística binária, com estimativa da razão de chances 
(odds ration = OR) e intervalos de confiança de 95%. As análises estatísticas realizadas no SPSS versão 20. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Pernambuco, sob o protocolo: CAAE 38321114.0.0.0000.5207. 
Resultados. A média geral de idade dos participantes foi de 14,16 (±12,12), sendo de 14,59 (±2,15) para meninos 
e 13,58 (±1,95) para meninas. A má qualidade do sono teve uma prevalência de 28,2%. Adolescentes com idade entre 
15 e 19 anos tem OR = 3,46 (IC95% 1,93-6,22) e os que relataram dor em região cervical e de cintura escapular apre-
sentam OR= 3,26 (IC95% 1,73 – 6,14) para má qualidade do sono. Conclusão. Adolescentes atletas mais velhos e 
com dor em região cervical e cintura escapular possuem 3,46 e 3,26 vezes mais chances de apresentar má qualidade 
do sono, respectivamente.     
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