Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde, CIF/OMS em Debate na 19ª Conferência Municipal de
Saúde de São Paulo
A CIF foi debatida e incluída no relatório da 19ª Conferência Municipal de Saúde, que
aconteceu de 09 a 11 de março de 2018, no Município de São Paulo (MSP).
Na Conferência Municipal de Saúde do MSP, foram realizadas as discussões divididas por
eixos temáticos:
Eixo 1 O princípio da Universalidade do SUS
Eixo 2: Financiamento do Sistema - Fundo Municipal de Saúde
Eixo 3: Descentralização, Recursos humanos e educação permanente
Eixo 4: Integralidade e Equidade
Eixo 5: Participação Social
Cada eixo votou em 5 propostas prioritárias, que farão parte do plano plurianual
do município. Todas as propostas aprovadas nos eixos e na plenária final serão incluídas
do relatório final da Conferência.
Um dos pontos altos das discussão foi a utilização da Classificação Internacional
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF/OMS, como modelo multidimensional,
biopsicossocial e instrumento de gerador de indicadores ,
no levantamento
de necessidades de grupos específicos ( pessoa com deficiência, mulheres, população
negra, imigrantes, indígenas, portadores de doenças raras, portadores de transtorno
mental, população em situação de rua), considerando as vulnerabilidades das diferentes
etapas e ciclos de vida. Essa foi a sexta prioridade escolhida pela plenária do eixo 4 Integralidade e Equidade.
Houve participação de vários fonoaudiólogos delegados, nesta conferência, tanto
no segmento dos trabalhadores, quanto no segmento da gestão. A SBFa esteve
representada pela fonoaudióloga Carolina Fanaro da Costa Damato, que é vicecoordenadora do Comitê de Políticas Públicas de Saúde do Departamento de Saúde
Coletiva. Carolina participou no segmento gestão, eleita delegada titular, representando
a Supervisão Técnica de Saúde de Ermelino Matarazzo.
Após a plenária final, foi dada posse aos novos conselheiros municipais de saúde,
com representantes paritários dos três segmentos, para o biênio 2018-2020, dentre eles
a fonoaudióloga Miriam de Carvalho Moraes Lavado, conselheira que representará o
segmento da gestão.
Momento ímpar para a Fonoaudiologia, com inclusão da CIF nas discussões e com
representatividade da categoria na atual gestão do Conselho Municipal de Saúde de São
Paulo

