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Introdução. O acesso aos serviços de saúde especializados ofertados pela média complexidade tem sido apontado 
como um gargalo do Sistema Único de Saúde e um dos entraves para a efetivação da integralidade no SUS. Além dos 
serviços especializados, a atenção básica tem como missão a coordenação do cuidado, com a inserção do usuário na 
rede de atenção para continuidade do tratamento, inclusive os que necessitam de fisioterapia. Objetivos. Verificar 
a prevalência de pessoas restritas ao domicílio sob o cuidado das equipes da Estratégia de Saúde da Família (eESF) 
que receberam indicação para realização de Fisioterapia. Método. Foram incluídas no estudo 23 eESF responsáveis 
por 96,617 habitantes. Os agentes comunitários de saúde indicaram os usuários de suas áreas de cobertura, sendo 
considerados restritos aqueles que, não conseguiam deslocar-se de maneira independente até os serviços de saúde 
por incapacidades funcionais. Os pesquisadores procederam à visita nos domicílios realizando entrevista confirmando 
a situação de restrição ao domicílio, identificando os que receberam indicação de fisioterapia, os que realizaram e os 
que concluíram o tratamento. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (protocolo 1.044.750/2015). Re-
sultados. Foram identificados 226 adultos restritos ao domicílio. Destes, 141 eram mulheres (62,4%) e 85 homens 
(37,6%), com idade média de 71,97 desvio padrão da média 17,10. Noventa usuários (39,9%) receberam indicação 
de Fisioterapia, sendo que 81 (90%) iniciaram o tratamento, 48 (53,3%) concluíram e 33 (36,6%) abandonaram por 
motivos diversos, como: dificuldades relacionadas à locomoção (51,6%); condições financeiras desfavoráveis (12,2%); 
sensação de dor (9,0%); recusa do paciente em continuar o tratamento (12,1%); outros (15,1%). Conclusão. Entre 
a população estudada a prevalência de restritos foi de 0,23%, e destes menos da metade receberam indicação de 
fisioterapia. Dos que receberam indicação, um percentual expressivo não concluiu. Para enfrentar o problema da falta 
de continuidade no tratamento e para que este seja resolutivo, são necessárias ações articuladas, tanto no contexto da 
política de saúde, quanto da organização dos serviços, bem como a reorganização do processo de trabalho em todos 
os níveis de atenção à saúde.
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