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Introdução. A dor por si é um fenômeno multidimensional e de difícil compreensão, referida como uma ex-
periência sensorial e emocional desagradável associada a um dano real ou descrita como tal. Porém quando 
adquire cronicidade torna-se um problema de saúde pública, causador de morbidade, absenteísmo ao trabalho 
e incapacidade temporária ou permanente, gerando elevados custos aos sistemas de saúde, o que a torna 
objeto de estudo relevante para estudos em saúde. Objetivos. Avaliar a prevalência de dor crônica em mu-
lheres na idade reprodutiva e fatores associados. Método. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, de 
abordagem quantitativa, desenvolvido junto a uma amostra não-probabilística de 166 mulheres adultas em idade 
reprodutiva (19 – 49 anos), adscritas às Unidades de Saúde da Família do município de Santa Cruz – RN. Foram 
arroladas 170 mulheres, porém 4 foram excluídas por não concluírem o protocolo de pesquisa. A variável des-
fecho foi avaliada por meio de autorrelato de dor que persistisse há seis meses ou mais. Os locais sede de dor 
foram avaliados pelo diagrama corporal da dor e a intensidade pela escala categórica numérica e as variáveis 
independentes (sócio demográficas e comorbidades crônicas), foram obtidas por meio de questionário simples 
elaborado especificamente para a pesquisa. Os dados foram analisados por estatística descritiva e inferencial 
por meio do software SPSS® versão 20.0 e o nível de significância adotado foi de p≤0,05. O protocolo de pes-
quisa foi aprovado sob o número CAAE: 49237315.9.0000.5568. Resultados. A prevalência de dor crônica 
foi de 51,2%. O número médio de locais sede de dor foi de 1,78 ± 1,58, de intensidade severa (46,0%). Os prin-
cipais locais sede foram coluna (36%) e membros superiores e inferiores, ambos com 21%. Houve diminuição 
da chance de ocorrência de dor crônica entre as mulheres que não possuíam companheiro (OR=0,51; IC95% 
0,27-0,94), enquanto que praticar religião aumentou a probabilidade para a ocorrência do desfecho em quase 
3 vezes (OR=2,67; IC95% 1,14-5,99). Demais variáveis investigadas: idade, raça, renda, percepção de saúde, 
ciclo reprodutivo, variáveis obstétricas e comorbidades crônicas não estiveram associadas à dor crônica.  Con-
clusão. A prevalência de dor crônica em mulheres com idade entre 19 e 49 anos foi de 51,2%, para a maioria 
essa dor é de intensidade severa e acomete principalmente a região da coluna. 
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