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 Introdução. Durante a adolescência, o sono sofre influências biológicas, circadianas, psicológicas e socioculturais, 
levando a quadros de insônia, sonolência excessiva e alterações no ciclo sono-vigília. Para os jovens atletas a boa 
qualidade do sono é crucial pois, garante melhor desempenho nas atividades psicomotoras e cognitivas e diminuem 
as chances de desenvolver fatores de risco para dores musculoesqueléticas. Cabe salientar que as repercussões da 
má qualidade de sono parecem ter uma relação bilateral com sintomas psicológicos, como a depressão, ansiedade 
e estresse. Objetivos. O objetivo do presente estudo é avaliar a possível associação entre a qualidade do sono 
e os sintomas de ansiedade, depressão e estresse em adolescentes atletas da cidade de Petrolina (PE). Método. 
Constituíram a amostra final do estudo 309 adolescentes atletas, com idade entre 10 e 19 anos. Para coleta de dados 
foram utilizados os seguintes instrumentos: 1. Questionário estruturado, contendo informações pessoais e questões 
da prática esportiva; 2. Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), para avaliação da qualidade e possíveis 
distúrbios do sono no último mês; 3. Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS), na avaliação da presença de 
sinais depressão, ansiedade e estresse durante a última semana. Os dados foram tabulados no programa Microsoft 
Excel e análises estatísticas realizadas no SPSS versão 20. Foi feita a análise descritiva das variáveis categóricas e 
numéricas. Para avaliação da associação direta entre as variáveis, foi realizado o teste de Qui-Quadrado e calculada a 
estimativa da razão de chances (odds ratio), com intervalo de confiança de 95%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética da Universidade de Pernambuco, sob o protocolo: CCAE 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 foi registrada em 28,2% (n=87) da amostra. Quanto aos sintomas psicológicos foi constatada 
uma prevalência de 26,9% (n=83) para depressão e 40,1% (n=124) para ansiedade/estresse. Foi constatada asso-
ciações significativas entre a má qualidade de sono com depressão (p<0,01; OR=3,54) e ansiedade/estresse (p<0,01; 
OR=2,70). Conclusão. Foi encontrada associação significativa entre a má qualidade de sono com os sintomas 
psicológicos de depressão e ansiedade/estresse. Dentre os jovens atletas, os que reportaram ter uma má qualidade de 
sono têm 3,54 vezes mais chances de apresentarem os sintomas de depressão e também 2,70 vezes mais chances de 
apresentarem os sintomas de ansiedade/estresse. 
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