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 Introdução.  A dismenorreia caracteriza-se por dor severa em baixo ventre durante o período menstrual e pode 
ser considerada um problema de saúde pública, uma vez que ocasiona absenteísmo, podendo provocar danos a vida 
pessoal e profissional, assim como, prejuízos financeiros. Objetivos. Avaliar a associação entre dismenorreia e fun-
cionalidade em mulheres na idade reprodutiva. Método Trata-se de um estudo transversal, descritivo, de abordagem 
quantitativa, desenvolvido junto a uma amostra não-probabilística com 166 mulheres em idade reprodutiva (19 – 49 
anos), adscritas às Unidades de Saúde da Família do município de Santa Cruz – RN e que apresentavam ou não queixa 
de dismenorreia. A funcionalidade, variável desfecho do estudo, foi avaliada por meio da versão traduzida e validada 
para o Brasil do WHODAS, versão 2.0. A dismenorreia foi avaliada por meio de autorrelato de dor intensa em baixo 
ventre durante o período menstrual, com escores variando de 0 a 10, sendo 10 a pior dor possível. Os dados foram ana-
lisados por estatística descritiva e inferencial, teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e Teste de Kruskal-Wallis 
através do software SPSS® versão 20.0 e 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. A intensidade da dor foi de 6 com IQ (5-8,5), 
sendo considerada pela maioria como severa. A mediana de duração da dismenorreia foi de 2 dias IQ(1,5-3). A maioria 
das mulheres (89,6%) fazia uso de métodos farmacológicos para alívio da sintomatologia dolorosa, enquanto, apenas 
10,4% utilizava métodos não farmacológicos, tais como, compressa quente e massagem. Referente à comparação 
entre os grupos de mulheres que apresentavam e não apresentavam dismenorreia à funcionalidade, não foi observada 
diferença significativa entre os grupos e a incapacidade nos escores do WHODAS para os domínios cognitivos, mobi-
lidade, autocuidado, relacionamento interpessoal, atividades domésticas, atividades de trabalho e participação. Con-
clusão. No presente estudo não foi observada diferença significativa quando comparados os grupos de mulheres de 
19 a 49 anos que apresentavam ou não dismenorreia em ralação a funcionalidade.
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