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 Introdução. A sexualidade não se refere apenas ao ato sexual em si, compreende fatores que vão desde a autoima-
gem, valorização do “eu” à relação com o outro. Déficits físicos, alterações sensoriais, posturais, ocupacionais, podem 
levar a fragilidade nas atividades motoras que por sua vez promovem limitações na função sexual, concorrendo para o 
aparecimento da disfunção sexual, caracterizada por vários aspectos como distúrbios de desejo, dificuldades fisiológi-
cas e emocionais que compõe a resposta sexual. Objetivos. Avaliar o impacto da disfunção sexual na funcionalidade 
feminina. Método. Estudo transversal e descritivo, de abordagem quantitativa com a população de mulheres adscritas 
às Unidades de Saúde da Família do município de Santa Cruz – RN. Forram arroladas 170 mulheres com idade entre 
19 e 49 anos e excluídas 22 por não terem concluído o protocolo de pesquisa, resultando em uma amostra de 148 
mulheres. A variável desfecho função sexual foi avaliada pelo quociente sexual, validado para a população feminina 
brasileira. A funcionalidade foi avaliada por meio da versão traduzida e validada para o Brasil do WHODAS, versão 2.0, 
instrumento desenvolvido com base na CIF e o nível de atividade física foi avaliado por meio do IPAQ, versão curta. 
Para caracterização da amostra foi utilizado um questionário simples elaborado especificamente para a pesquisa, abor-
dando dados sóciodemográficos. Os dados foram analisados por estatística descritiva, bem como, foi aplicado o teste 
de Mann Whitney para comparação dos escores do Whodas e o teste do qui-quadrado, utilizando o software SPSS® 
versão 20.0. O nível de significância adotado foi de p≤0,05. O protocolo de pesquisa foi aprovado sob o número CAAE: 
49237315.9.0000.5568. Resultados.  Neste estudo, a maioria das mulheres classificaram sua função sexual como 
de regular a bom (36,7%) e 29,3% avaliaram como de desfavorável a regular. Comparando os escores do whodas entre 
as mulheres com disfunção sexual e sem disfunção, observou-se diferença apenas para o domínio cognição (p=0,045). 
Não houve diferença para os domínios mobilidade, autocuidado, relacionamento interpessoal, atividades, participação 
social e escore total. A disfunção sexual mostrou tendência de associação ao nível de atividade física, nesse sentido, 
mulheres menos ativas fisicamente apresentam em maior percentual disfunção sexual. Conclusão. A disfunção 
sexual atinge percentual considerável das mulheres na faixa de 19 a 49 anos e está associada com um menor nível 
de atividade física. As mulheres com e sem disfunção sexual apresentam diferenças no escore do domínio cognição. 
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