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Introdução. A escola desempenha a função de atuar na formação biopsicossocial dos discentes contribuindo para 
uma ação criativa e crítica desses cidadãos frente as diversas realidades existentes. Dentre as atribuições do processo 
ensino aprendizagem está a promoção da saúde que pode contribuir para aquisição de hábitos saudáveis, prevenir, 
orientar e reduzir riscos de enfermidades futuras, nesse sentido o fisioterapeuta pode contribuir, otimizando essa ação. 
Para que o espaço educacional contribua com a formação de seu alunado é importante uma série de aspectos. Um 
desses fatores é o ambiente que pode ser um facilitador ou fornecer barreiras. Este tocante é foco desta pesquisa, as 
quais foram descritas através da percepção dos alunos e professores. Objetivos. Verificar a influência dos fatores 
ambientais barreiras e facilitadores no contexto da saúde escolar através da percepção do aluno em uma escola pública 
de Santarém-Pa. Método. Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética e pesquisa sob o número 183/12, carac-
teriza-se como um estudo descritivo de abordagem quantitativa, sendo realizada em uma escola pública do município 
de Santarém. Participaram da pesquisa alunos e professores de ambos os sexos, de forma aleatória, vinculados a insti-
tuição de ensino, os quais responderam a um questionário semiestruturado com respostas fechadas, onde os códigos 
da CIF foram transformados em questões estruturadas para facilitar a compreensão das mesmas por parte dos sujeitos 
do estudo. Os mesmos foram quantificados de acordo com os escores da CIF que variam de facilitadores ou barreiras 
leves até completos. Resultados: Os códigos foram ponderados em médias aritméticas, o código e115 (alimentação 
escolar) foi considerado facilitador completo; o código e115 (uso do uniforme) foi considerado facilitador moderado; 
e115 (uso das carteiras) como barreira grave; e115 (recursos didáticos visuais) são barreiras graves; e115 (quadro de 
giz) como barreira grave; e125 (murais informativos) facilitadores completos; e135 (acessibilidade aos deficientes) bar-
reiras graves; e140 (recursos para atividades esportivas) barreiras moderadas; e150 (acessibilidade espaços internos) 
facilitador moderado; e225(clima) barreira completa; e240 (iluminação) facilitador completo; e355( equipe de saúde 
escolar) barreira completa; e 250 (ruídos internos e externos) barreiras moderada. Conclusão: A partir dos dados 
obtidos pela CIF, espera-se contribuir com elementos referentes ao ambiente escolar que possam colaborar com a 
potencialização do processo educacional, contribuindo assim para a existência de um espaço adequado, onde esse 
processo possa ser facilitado.
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