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Introdução. A disfunção sexual impacta na qualidade de vida da mulher, se caracteriza por aspectos multidimensio-
nais, tais como, distúrbios de desejo, dificuldades fisiológicas e emocionais que compõe a resposta sexual, sendo mui-
tas vezes, sua avaliação e tratamento negligenciados nos projetos terapêuticos. Objetivos. Avaliar a função sexual 
de mulheres na idade reprodutiva e fatores associados. Método. Realizou-se um 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. As variáveis independentes (sócio demográficas, 
histórico reprodutivo e comorbidades crônicas), foram obtidas por meio de questionário simples elaborado especifi-
camente para a pesquisa. Os dados foram analisados por estatística descritiva e cálculo do Odds Ratio, intervalo de 
confiança e qui-quadrado, por meio 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. Neste estudo, 41,9% 
das mulheres apresentaram disfunção sexual. Houve diminuição da chance de disfunção sexual para as mulheres que 
realizaram pelo menos um parto cesáreo (OR=0,47; IC95% 0,23-0,94), assim como, ter apenas um filho (OR=0,48; 
IC95% 0,24-0,96). Contudo, fatores como raça, escolaridade, renda, ciclo de vida, parto vaginal, uso de fórceps, epi-
siotomia e comorbidades crônicas não apresentaram associação.  Conclusão. Em mulheres com idade entre 19 
e 49 anos a prevalência de disfunção sexual foi de 41,9% e o parto cesáreo e ter apenas um filho são fatores que 
diminuíram os riscos para essa disfunção. 
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