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Introdução. A atividade física é um fator importante na promoção da saúde, qualidade de vida e  prevenção e /ou 
controle de diversas doenças, além de contribuir para a redução da morbimortalidade. E, por conseguinte, ao influenciar 
positivamente a vida das pessoas, independente do gênero e idade, talvez contribua para melhora na funcionalidade 
global do indivíduo. Assim, considerando a mulher um ser complexo, com particularidades biológicas, sociais e culturais 
torna-se relevante conhecer o quanto as mulheres são ativas fisicamente e a repercussão na sua funcionalidade. 
Objetivos. Analisar o nível de atividade física das mulheres e observar se a atividade física repercute na sua fun-
cionalidade. Método. Estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa, desenvolvido junto a uma amostra 
não-probabilística de 166 mulheres. Foram incluídas mulheres com idade entre 19-49 anos, adscritas às Unidades de 
Saúde da Família do município de Santa Cruz – RN. A funcionalidade, variável desfecho do estudo, foi avaliada por meio 
da versão traduzida e validada para o Brasil do WHODAS, versão 2.0. O nível de atividade física foi avaliado por meio 
do IPAQ, versão curta. As variáveis sóciodemográficas e dados obstétricos foram coletados por meio de questionário 
desenvolvido exclusivamente para a pesquisa.  Os dados foram analisados no software SPSS® versão 20.0 por meio 
de estatística descritiva e cálculo do Odds Ratio, para testar a associação das variáveis independentes com o nível 
de atividade física e teste de Mann Whitney para comparação dos escores de funcionalidade. O nível de significância 
adotado foi de p≤0,05. O protocolo de pesquisa foi aprovado sob o número CAAE: 49237315.9.0000.5568. Resul-
tados. Por meio do IPAQ foi possível observar que 13,3% são sedentárias, 28,9% irregularmente ativas e 57,8% 
consideradas ativas. Possuir uma autopercepção negativa de sua saúde (OR=2,11; IC95% 1,05-4,27) e trabalhar fora 
do lar (OR=1,87; IC95% 1,06-3,68) aumentam as chances para a mulher ser considerada pouco ativa (sedentária ou 
irregularmente ativa). As variáveis idade, raça, escolaridade, estado civil, possuir doença crônica, estar gestante ou 
paridade não se associaram ao nível de atividade física. Não se observou diferença entre os grupos pouco ativa ou ativa 
para nenhum dos domínios do WHODAS (Cognição, mobilidade, autocuidado, relacionamento interpessoal, atividades 
e participação). Conclusão. Percentual considerável das mulheres na faixa etária de 19 a 49 anos são consideradas 
pouco ativas e fatores como autopercepção negativa de saúde e trabalhar fora do lar estão associadas a esse desfecho. 
Além disso, a atividade física não repercutiu na funcionalidade da amostra estudada. 
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