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 Introdução. Sintomas de ansiedade, depressão e estresse são fatores psicológicos determinantes e predominantes 
em pacientes com dor musculoesquelética crônica. Teorias buscam explicar a relação dor e doenças afetivas como 
uma recíproca provável, em que ambos os processos se influenciam. Nos adolescentes, a região cervical e cintura 
escapular, constituem algumas das localizações mais frequentes de dor, e dentre os diversos fatores associados com o 
processo álgico nessas regiões estão os sintomas psicológicos. Objetivos. Investigar a prevalência dos sintomas de 
ansiedade, depressão e estresse e sua associação com a dor na região cervical e cintura escapular em adolescentes 
atletas amadores. Método.  A população do estudo foi formada por adolescentes atletas amadores dos sexos mas-
culino e feminino, com idades entre 10 e 19 anos e que praticavam modalidades esportivas que envolviam o membro 
superior. Foi aplicado um questionário estruturado para coleta de informações pessoais e esportivas. Para a avaliação 
da dor utilizou-se o diagrama de Corlett, e para os sintomas psicológicos foi empregado à versão reduzida da Escala 
de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS-21). O teste t para amostras independentes foi utilizado para verificar pos-
síveis diferenças entre as variáveis analisadas e o sexo. A associação entre as variáveis em estudo foi realizada a 
partir do teste qui-quadrado. O projeto foi submetido e aprovador pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
de Pernambuco, protocolo: CCAE 38321114.0.0.0000.5207. Resultados.  Constatou-se uma prevalência de 63,5% 
para dor na região cervical e cintura escapular, 27,1% para sintomas de depressão e 40% para ansiedade/estresse. 
Os adolescentes que referiram dor apresentaram maior chance de relatar sintomas de ansiedade/estresse (p= 0,03; 
OR= 1,73) e depressão (p<0,01; OR= 2,44). Aqueles com idade entre 15 e 19 anos demonstraram maior chance para 
sintomas de depressão (p=0,04; OR= 1,71) e ansiedade/estresse (p=0,02; OR= 1,74), além disso, os adolescentes do 
sexo feminino (p=0.02; OR= 1,70) e aqueles que praticavam modalidades individuais (p=0,02; OR= 1,85) mostraram-
se mais propícios a relatar sintomas de ansiedade/estresse. Conclusão. Constatou-se alta prevalência de dor e de 
sintomas psicológicos. Houve associação desses sintomas com os adolescentes que referiam dor e com aqueles que 
tinham idade entre 15 e 19 anos. O sexo feminino assim como as modalidades esportivas individuais foram associados 
com os sintomas de ansiedade/estresse. 
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