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RESUMO

Inclusão é querer que todos os alunos aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. O auxiliar de apoio à inclusão das escolas deve garantir o 
atendimento às necessidades funcionais dos alunos com deficiência que não tenham autonomia para atividades da vida diária, conforme 
apontado na Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva do MEC. Desta forma, esse profissional tem como função ajudar 
na locomoção; cuidados de higiene; mediação para o uso de recursos de comunicação alternativa; uso de equipamentos para respiração, sondas 
ou bolsas coletoras que necessitam ser manuseadas no tempo de permanência da escola. No entanto, diversos estudos revelam a falta de 
preparo desse profissional para trabalhar e orientar as crianças com deficiência física, tanto nas atividades físicas e de recreação, como nas 
atividades em sala de aula, visto que os treinamentos que os habilite para desempenhar estas funções são escassos, e ainda não há a presença de 
uma equipe multidisciplinar para desempenhá-los nas escolas. A fisioterapia pode contribuir na inclusão dessas crianças através de orientações 
nos aspectos ergonômicos e nas condições de funcionalidade. Diversos estudos revelam a contribuição da fisioterapia no ambiente escolar, ainda 
assim nenhum avaliou por meio de um questionário o impacto de uma ação fisioterápica no treinamento de auxiliares de inclusão. Diante disso, 
este estudo teve por objetivo verificar o impacto de uma ação fisioterápica por meio de palestra, na contribuição da formação dos auxiliares de 
inclusão das Escolas Municipais da regional leste de Belo Horizonte. Participaram do estudo 77 auxiliares de inclusão. O instrumento para a coleta 
de dados foi um questionário elaborado pelos pesquisadores com questões que abordavam o manejo de crianças com deficiência física dentro do 
ambiente escolar. O questionário continha 16 questões sendo: 4 a respeito de alimentação, 4 de posicionamento, 4 de deslocamento e 4 de 
vestuário. A aplicação do questionário foi realizada antes e após o treinamento dos auxiliares por meio de uma palestra realizada por um 
fisioterapeuta cujo tema abordou o manejo das crianças com deficiência física dentro do ambiente escolar. Para análise dos resultados foi 
utilizado o Teste t pareado. O nível de significância foi estabelecido para p<0,005. Após a palestra as questões sobre alimentação (questão 1 e 3), 
posicionamento (questão 5), deslocamento (questão 10) e vestuário (questão 16) obtiveram 100% de respostas corretas. Vestuário obteve o 
maior índice de acerto enquanto a alimentação (questão 2) foi a questão com o menor índice . A diferença de score foi significativa entre os 
momentos pré e pós palestra para p><
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