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Introdução e objetivos: Introdução: Inclusão é querer que todos os alunos
aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. Diversos estudos revelam
a contribuição da fisioterapia no ambiente escolar, mas nenhum avaliou por
meio de um questionário o impacto de uma ação fisioterápica no
treinamento de auxiliares de inclusão. 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.

Métodos: Métodos: Participaram do estudo 77 auxiliares de inclusão. O
instrumento para a coleta de dados foi um questionário elaborado pelos
pesquisadores com 16 questões que abordavam o manejo de crianças com
deficiência física dentro do ambiente escolar (4 questões sobre 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 (nível de significância para
p<0,05). CEP no 14396613.9.0000.5138.

Resultado: Resultados: 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< 0,05.

Discussão e conclusão: Discussão: A partir dos resultados obtidos, fica
evidente o despreparo e a falta de capacitação desse profissional.
Conclusão: O presente estudo permite concluir que os auxiliares de inclusão
aumentaram significativamente o nível de conhecimento sobre como
manejar as crianças com deficiência física após uma palestra ministrada por
um fisioterapeuta. A atuação do fisioterapeuta como colaborador junto à
escola contribuiu para a capacitação desses profissionais.
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