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RESUMO
O Pacto pela Saúde constitui a mais nova estratégia para a 
racionalização das ações e serviços em saúde no Brasil. Ob-
jetiva inovar processos e instrumentos de gestão. Tem três 
dimensões: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o 
Pacto de Gestão. No Estado de Santa Catarina, atualmente, 
267 municípios (91% do total) assinaram o Termo de Com-
promisso de Gestão do Pacto e o fortalecimento da Atenção 
Básica por meio da estratégia da Saúde da Família, que se 
constitui numa das prioridades da política de saúde estadual. 
A articulação da
 Atenção Básica aos demais níveis de atenção à saúde orienta 
para a construção de redes de atenção, fundamentada nos 
princípios da universalidade, integralidade e equidade, num 
contexto de descentralização e controle social da gestão. No 
que se refere à Odontologia existem 718 equipes de Saúde
Bucal na estratégia de Saúde da Família com uma cobertu-
ra populacional de 40,5%. Estão instalados 42 Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEO) correspondendo 1 
CEO/143.993 habitantes. O processo de construção da rede 
de Atenção em Saúde Bucal se configura como um proces-
so contínuo e permanente, sendo que a inserção da alta 
complexidade se constitui num desafio, juntamente com as 
questões relacionadas com financiamento, monitoramento e 
avaliação das ações desenvolvidas. Com o artigo pretende-
mos analisar as possibilidades e os desafios da Odontologia
em Santa Catarina, na transposição de entraves políticos e 
operacionais inerentes a cada nível de gestão, no contexto de 
implantação do Pacto pela Saúde.
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ABSTRACT
The Pacto pela Saúde (Pact for Health) is the newest strategy 
for the rationalization of health actions and services in Brazil. 
It aims to create new processes and management tools. It
has three dimensions: the Pacto pela Vida (Pact for Life), the 
Pacto em Defesa do SUS (Pact in defense of the SUS) and 
the Pacto de Gestão (Management Pact). Currently, in the 
state of Santa Catarina, 267 municipalities (91% of the total) 
have signed the Termo de Compromisso de Gestão do Pacto 
(Terms of Agreement of the Management of the Pact) which 
will strengthen Atenção Básica (Primary Care) through the 
Saúde da Família (Family Health) strategy, which constitutes 
one of the priorities of state health politics. The articulation 
of Atenção Básica (Primary Care) to other levels of health 
care guides the construction of networks of care, based on 
the principles of universality, comprehensiveness and fairness 
in the context of decentralization and social control of man-
agement. In terms of dentistry there are 718 Saúde Bucal 
(Oral Health) teams in the Saúde da Família (Family Health) 
strategy with a population coverage of 40.5%. There are 42 
Centros de Especialidades Odontológicas (Specialized Den-
tal Clinics - CEO) installed with a rate of 1 CEO correspond-
ing to 143.993 inhabitants. The process of building the net-
work for Atenção em Saúde Bucal (Attention to Oral Health) 
is configured as a continuous and ongoing process, being that 
the insertion of high complexity constitutes a challenge, along 
with issues related to funding, monitoring and evaluation of 
actions implemented. In the article we intend to analyze the 
opportunities and challenges of dentistry in Santa Catarina, in 
overcoming the political and operational barriers inherent to 
each level of management in the context of implementing the 
Pacto pela Saúde (Pact for Health). 
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INTRODUÇÃO

Desde 2003, os gestores da saúde das três 
esferas de governo vêm empreendendo es-
forços para implementar uma nova forma de 
tornar realidade as diretrizes e a operaciona-
lidade do Sistema Único de Saúde (SUS), por 
meio de uma aliança política denominada Pac-
to pela Saúde.

O Pacto pela Saúde, resultado dessa nego-
ciação e pactuação, introduziu mudanças sig-
nificativas no processo de gestão do sistema e 
nas formas de relação intergovernamental, no 
âmbito da saúde.

A substituição do processo de habilitação 
pela adesão de Municípios, Estados, Distrito 
Federal e União aos termos de Compromisso 
de Gestão; a regionalização solidária e coo-
perativa como eixo estruturante do processo 
de descentralização das ações e serviços de 
saúde; a integração das várias formas de re-
passe dos recursos federais em cinco blocos 
de financiamento; a reorientação do proces-
so de planejamento e programação e a unifi-
cação da pactuação de indicadores são me-
canismos que fortalecem a gestão do sistema 
e ampliam a possibilidade de construção de 
equidade, e o respeito às especificidades 
loco-regionais.

A implantação desse pacto, nas suas três 
dimensões – pela Vida, em Defesa do SUS e 
de Gestão – possibilita a efetivação de acordos 
entre as três esferas de gestão do SUS, na pers-
pectiva de reforma dos aspectos institucionais 
vigentes, inovando nos processos e instrumen-
tos de gestão. O objetivo é alcançar maior efe-
tividade, eficiência e qualidade das respostas 
do sistema de saúde, estabelecendo responsa-
bilidades coletivas por resultados sanitários em 
função das necessidades de saúde da população 
(SANTA CATARINA, 2008).

AS DIMENSÕES DO PACTO

Pacto pela Vida

O Pacto pela Vida, como dimensão do Pacto 
pela Saúde, representa uma mudança importante 
na condução gerencial do SUS, visto que rompe 
com os modos pontuais de assunção de respon-
sabilidades, constituído até então pelas normas 
operacionais, que se fixavam em processos ope-
racionais e se distanciavam de compromissos 
com resultados sanitários (BRASIL, 2006a).

Em 2008, o Pacto pela Vida foi atualizado 
por meio da edição da portaria GM MS 325/08, 
que estabeleceu prioridades, objetivos e metas 
para aquele ano, bem como os indicadores de 
monitoramento e avaliação do Pacto pela Saú-
de e as orientações, planos e diretrizes para sua 
pactuação (BRASIL, 2008).

Os objetivos e as metas pactuados devem 
servir de guia para que os diferentes entes fe-
derados orientem suas decisões estratégicas e 
focalizem a alocação dos recursos. O monito-
ramento do Pacto pela Vida materializa-se com 
a elaboração do Relatório dos Indicadores de 
Monitoramento e Avaliação, firmado pelo ges-
tor e pelo presidente do Conselho de Saúde,
sendo este último o colegiado responsável por 
sua aprovação.

O Pacto em defesa do SUS

O Pacto em Defesa do SUS envolve ações 
articuladas pelas três instâncias federativas, no 
sentido de reforçar o SUS como política de 
Estado e não somente como uma política de 
governo. Além disso esse pacto busca defender 
e reforçar, vigorosamente, os princípios basila-
res da política nacional de saúde instituída pela 
Constituição Federal.

Os gestores reconhecem a necessidade de 
romper os limites setoriais e levar a discussão 
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sobre política pública de saúde para sociedade 
organizada, tendo o financiamento publico da 
saúde um dos seus pontos centrais.

O Pacto de Gestão 

O Pacto de Gestão (PG) propõe alcançar 
dois grandes objetivos: definir a responsabilida-
de sanitária de cada instância gestora do SUS,
superando o processo reducionista de habilita-
ção indevidamente instalado pelas normas ope-
racionais; estabelecer as diretrizes para opera-
cionalização da gestão do SUS enfatizando os 
princípios de organização e os instrumentos de 
gestão, dentre eles a descentralização, a regio-
nalização, o financiamento, o planejamento, a 
programação pactuada integrada, a regulação, 
a participação e controle social, a gestão do 
trabalho e a educação na saúde.

No entendimento de Fadel et al. (2009), 
torna-se importante salientar que a organiza-
ção, a direção e a gestão do SUS devem ser 
exercidas concomitantemente pelos conselhos 
de saúde e pelo Poder Executivo, em cada es-
fera de governo. Vale novamente ressaltar o 
caráter conjuntivo que a ele se relaciona, uma 
vez que a articulação entre os gestores nos di-
ferentes níveis de atuação viabiliza-se por meio 
de dois colegiados de negociação: a Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT) e a Comissão In-
tergestores Bipartite (CIB), localizadas no nível 
federal e estadual respectivamente. No espaço 
reservado às atribuições de cada esfera, com-
pete ao Ministério da Saúde (MS) a proposição 
de políticas, a participação no cofinanciamento, 
a cooperação técnica, a avaliação, a regulação, 
o controle e a fiscalização. À CIT, cabe a pactu-
ação de diretrizes e normas a serem acordadas 
e deliberadas pela CIB, à qual é atribuída a dis-
posição máxima sobre os termos operacionais.

Nessa perspectiva, o Pacto de Gestão surge 
na atual conjuntura brasileira como uma opor-

tunidade real de melhoria no acesso e qualida-
de dos serviços e de resolução dos problemas 
operacionais não equacionados com as Nor-
mas Operacionais Básicas (NOB) e as Normas 
Operacionais de Assistência a Saúde (NOAS)
(BRASIL, 2006b).

PACTO E PACTUAÇÕES, 
CONTEXTUALIZANDO OS 
CAMINHOS EM SANTA CATARINA 

O Estado de Santa Catarina ocupa uma área 
de 95.442,9 km², 1,1% do território nacional 
e 16,6% da região Sul. Abriga 6.118.727 habi-
tantes e sua organização político-administrativa 
compreende 293 municípios agrupados em 
36 secretarias de Desenvolvimento Regional
(SDR) e oito Macrorregiões de Saúde. Os mu-
nicípios de pequeno porte são predominantes, 
sendo que 87% apresentam no máximo 30 mil 
habitantes. Os maiores contingentes popula-
cionais encontram-se nas regionais da Grande 
Florianópolis, Joinville, Blumenau, Itajaí e Crici-
úma, que juntas correspondem a 46,8% da po-
pulação do Estado (SANTA CATARINA, 2009). 

Em 2007, a Secretaria de Estado da Saúde
de Santa Catarina (SES/SC) criou o Núcleo de 
Gestão do Pacto (NGP), vinculado à Diretoria 
de Planejamento, Controle e Avaliação, com a 
atribuição de cooperar com os municípios no 
processo de construção dos Termos de Com-
promisso de Gestão (TCG), na operacionali-
zação das diretrizes do Pacto pela Vida e de 
Gestão, além de acompanhar e monitorar o 
alcance das metas pactuadas. A homologação 
do Termo de Compromisso de Gestão Estadu-
al ocorreu em 16 de julho de 2008.

No final do ano de 2009, 267 (91,1%) dos 
municípios de Santa Catarina assinaram o Ter-
mo de Compromisso de Gestão, e 26 (8,9%) 
estão com o Termo protocolado no Núcleo de 
Gestão do Pacto (SANTA CATARINA, 2009).
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Mesmo reconhecendo a importância dos es-
paços de pactuação bi e tripartite, a Secretaria do 
Estado de Saúde, por entender que esses espaços 
não são suficientes para encontrar as soluções ne-
cessárias para gestão do sistema em si, criou um 
espaço permanente de pactuação e cogestão soli-
dária e cooperativa por meio de um Colegiado de 
Gestão Regional (CGR). Homologados por meio 
da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a sua 
forma de organização foi inicialmente baseada no 
Plano Diretor de Regionalização/2002 (PDR). A 
partir daí alterações consensuais entre os muni-
cípios foram feitas, no sentido de ajustamento às 
peculiaridades regionais. Atualmente Santa Ca-
tarina possui 16 Colegiados de Gestão Regional 
(CGR) instalados. Formados pelos gestores mu-
nicipais de saúde de uma determinada região e 
por representantes dos gestores estaduais, cabe 
a eles definir as prioridades de saúde da região, 
incluindo as necessidades de capacitação das 
equipes com a participação da Comissão Per-
manente de Integração Ensino-Serviço (CIES), 
que se constituem em instâncias intersetoriais e 
interinstitucionais permanentes, que participam 
da formulação, coordenação e desenvolvimento 
de política de Educação Permanente.

No decorrer do ano de 2007 foram esta-
belecidas 12 Centrais de Regulação e ocorreu 
a revisão do Plano Diretriz de Regionalização,
em 2008. 

No que se refere às prioridades estabeleci-
das pelo Pacto da Vida, segundo o Plano Esta-
dual de Saúde, a estratégia da Saúde da Família
é prioritária para a regionalização e o fortale-
cimento da atenção básica tendo um caráter 
substitutivo em relação à rede de atenção bá-
sica tradicional e devendo atuar no território 
sob sua responsabilidade com foco na família 
na comunidade (SANTA CATARINA, 2008).

A SES/SC participou efetivamente do fi-
nanciamento da Atenção Básica. Em 2007, o 
repasse da Secretaria de Estado da Saúde aos 

municípios era de R$ 7 milhões. Em 2008 o va-
lor foi duplicado, passando a R$ 14 milhões. Em 
2009 a SES repassou R$ 21 milhões ao conjun-
to de municípios, e a previsão é que o repasse 
chegue a R$ 28 milhões em 2010, passando, 
portanto, de R$ 1,17 per capita em 2007, para 
R$ 4,58 per capita em 2010. 

Os municípios de Ascurra, Blumenau, 
Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville e 
Lages assinaram os convênios de adesão à es-
tratégia da Saúde da Família em 1994, sendo 
as primeiras equipes implantadas no decorrer 
de 1995.

A inclusão da odontologia na Equipe de 
Saúde da Família (ESF) iniciou-se em 2001 e 
se ampliou num ritmo acelerado. Essa inser-
ção representou a possibilidade de se criar 
um espaço de práticas e de relações a serem 
construídas para reorientação do processo de 
trabalho e para própria atuação da saúde bucal 
no âmbito do serviço de saúde. 

O Quadro 1 mostra a evolução da implan-
tação das ESF, Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), no perí-
odo de 1995 a 2009.

Atualmente, estão implantadas em Santa Ca-
tarina 1.317 ESF, 718 ESB e quase 10 mil ACS. 
As ESB estão presentes em 92% dos municípios 
catarinenses.

De acordo com os parâmetros definidos 
pela Política Nacional de Saúde Bucal, Santa
Catarina pode implantar até 15.133 agentes 
comunitários de saúde, 2.521 equipes de saúde 
da família e 2.521 equipes de saúde bucal. 

Ao se analisar o Quadro 2, percebe-se que 
o percentual da população acompanhada pelas 
equipes de Saúde Bucal varia de 97,2% nos 
municípios com menos de 5 mil habitantes a 
14% nos de maior porte populacional.

A relação Equipe Saúde da Família/Equipe
Saúde Bucal é da ordem de 1,87 ESF/ESB e não 
ocorre de maneira homogênea pelo Estado. 
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PERÍODO
ESF ACS SB mod I SB mod II

Total ESB
Nª MUN Implan N° MUN Implan Nª MUN Impl Impl

1995 13 52 - - - - - 0

1996 18 64 - - - - - 0

1997 18 92 - - - - - 0

1998 42 103 42 348 - - - 0

1999 103 164 103 2215 - - - 0

2000 190 381 190 4501 - - - 0

2001 272 658 272 7012 143 161 1 162

2002 286 889 286 7535 223 249 1 250

2003 287 996 287 8027 235 379 3 382

2004 287 1053 287 8333 239 442 11 453

2005 290 1136 293 8908 243 525 13 538

2006 290 1207 293 9219 262 588 14 602

2007 290 1256 293 9323 264 640 18 658

2008 292 1306 293 9549 275 684 22 706

2009 292 1317 293 9613 271 692 26 718

Quadro 1 - Evolução da implantação das ESF, ACS e ESB no período de 1995 a 2009. 
Fonte: GECAB/SES.

Porte Populacional 
(habitantes)

Nº DE 
MUNICÍPIOS

POPULAÇÃO
IBGE 2009

ESF ESB

nº Habitantes nº Cobertura nº Cobertura

menos de 5.000 105 333.319 127 114,3% 108 97,2%

5.001 a 10.000 67 485.264 155 95,8% 112 69,2%

10.001 a 20.000 64 889.363 273 92,1% 171 57,7%

20.001 a 50.000 30 899.300 188 62,7% 130 43,4%

50.001 a 100.000 15 927.944 166 53,7% 76 24,6%

mais de 100.001 12 2.583.537 408 47,4% 121 14,1%

Total Estado 293 6.118.727 1.317 74,3% 718 40,5%

Quadro 2 - Proporção da população coberta (*) por Equipe de Saúde Bucal segundo porte populacional dos 
municípios. Maio 2009 
Fonte: GECAB/SES.
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Nos municípios com menos de 5.000 habitan-
tes a relação é de 1,17 ESF/ESB; nos de 5 a 10 
mil hab. 1,38 ESF/ESB; nos de 10 a 20 mil a re-
lação é de 1,60 ESF/ESB; nos de 20 a 50 mil de 
1,45 ESF/ESB; nos municípios de 50 a 100 mil 
218 ESF/ESB, e nos municípios considerados 
de grande porte (acima de 100 mil) a relação é 
de 3,37 ESF/ESB.

Aumentar a adesão à Estratégia de Saúde da 
Família em municípios com mais de 50 mil habi-
tantes se constitui num desafio a ser superado 
pela saúde bucal em Santa Catarina. 

No que se refere aos procedimentos odon-
tológicos de média complexidade, com a coor-
denação da Secretaria de Estado da Saúde foi 
elaborado o plano operativo da rede estadual 
especializada. Em função de parâmetros assisten-
ciais estabelecidos nacionalmente constituiu-se 
uma planilha de programação. Foram identifica-
dos os vazios assistenciais, bem como fluxo dos 
usuários pelos diversos pontos de atenção da 
rede de saúde, sendo a referência e contrarrefe-
rências coordenadas pela rede básica de atenção.

A Rede Estadual desenhada no Plano Ope-
rativo possui Centros de Especialidade Odon-
tológica dos tipos I, II e III. Os CEOs foram 
alocados nas macrorregiões segundo critérios 
populacionais, déficit de cobertura na especia-
lidade e proximidade espacial dos municípios. 
Além disso, os critérios e normas estabeleci-
dos pelo Ministério da Saúde foram levados 
em consideração na implantação dos CEOs 
(BRASIL, 2004)

Atualmente a totalidade das macrorregi-
ões de saúde possui CEO em funcionamento. 
O Estado conta com 42 centros implantados, 
com uma relação da ordem de 1 CEO/143.933
habitantes. O plano operativo prevê a instala-
ção de 53 CEOs até 2011, o que nos remete 
para a relação de 1 CEO/120mil habitantes. 

Outro aspecto que confere singularidade à 
proposta é a contrapartida de financiamento 
pela SES/SC, que corresponde a 30% da verba 
federal de custeio desses centros. São transfe-
ridos mensalmente fundo a fundo pela SES R$
1.960,00 e R$ 2.640,00, respectivamente para 

MACRO Nº de SDR POPULAÇÃO SDR
Nº CEOs 

IMPLANTADOS
POPULAÇÃO / 

CEO

Meio Oeste 7 586.575 4 146.644

Sul 5 910.571 5 182.114

Nordeste 2 818.448 2 409.224

Vale Itajaí 7 1.296.448 11 117.859

Planalto Norte 2 361.007 3 120.336

Grande Florianópolis 2 1.046.907 8 130.863

Planalto Serrano 2 300.738 2 150.369

Extremo Oeste 9 727.014 7 103.859

Estado SC 36 6.047.708 42 CEOs 143.993

Quadro 3 - Situação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) no Estado de Santa Catarina, de acordo 
com macrorregião (8) e Secretaria de Desenvolvimento Regional (36) 2009. 
Fonte: GECAB/SES.
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os CEOs tipo I e II, III. A partir de 2010, além 
da verba destinada ao custeio, estão sendo re-
passados incentivos financeiros aos municípios 
para adequação da estrutura física para instala-
ção dos centros. Os recursos reservados em 
2010 para o custeio e instalação foram da or-
dem de R$ 917.960,00. 

A implementação progressiva da regiona-
lização dos serviços especializados, mesmo 
aquém do necessário, estimulou a articulação 
entre os municípios para organizarem os ser-
viços de média complexidade em odontologia. 

Na construção da rede de atenção da saú-
de bucal, no contexto da implantação do Pacto 
pela Saúde, a inserção dos procedimentos de 
alta complexidade se constitui num grande de-
safio em Santa Catarina.

Colussi et al. (2009), ao analisarem a oferta 
desses procedimentos na rede pública de Santa 
Catarina, apontam algumas características, tais 
como: demanda maior do que a oferta, baixa par-
ticipação dos hospitais na produção de procedi-
mentos odontológicos, que certamente compro-
mete a integralidade da atenção oferecida. 

O monitoramento do Pacto de Gestão em 
Santa Catarina, segundo Machado et al. (2009), 
é um processo muito recente, iniciado em no-
vembro de 2008. As demandas no Estado sofre-
ram algumas interferências importantes, como 
por exemplo o resultado dos pleitos eleitorais, 
com alteração de aproximadamente 70% das 
gestões municipais e as enchentes, que compro-
meteram parte do tempo da atenção da gestão 
estadual nesse período. O processo de monito-
ramento do pacto ainda não está com seus fun-
damentos normativos totalmente definidos.

No que se refere aos indicadores de moni-
toramento e avaliação previstos no Pacto pela 
Vida, a saúde bucal contava com dois indicado-
res pactuados nacionalmente: média anual da 
escovação bucal supervisionada e cobertura de 
primeira consulta odontológica programática.

No nosso entendimento esses indicadores 
possibilitam apenas uma leitura muito superficial 
do modelo assistencial que está sendo desenvol-
vido, e uma análise distorcida das informações, 
já que os problemas de registro dessas informa-
ções são constantes. O monitoramento realiza-
do pela Divisão de Saúde Bucal/Santa Catarina, 
no decorrer de 2009, revela que 25% dos mu-
nicípios não registraram informações desses in-
dicadores; 19% registraram apenas no Sistema 
de Informação Ambulatorial; 30% no Sistema 
de Informação Ambulatorial e no Sistema de In-
formação de Atenção Básica, e 20% dos municí-
pios somente registram informações no Sistema 
de Informação de Atenção Básica.

Ao compararmos os resultados por macror-
regiões, estes se apresentam extremamente 
diversificados, com pouca aderência aos dados 
do Estado como um todo. Da mesma maneira, 
a não padronização do entendimento conceitu-
al desses indicadores, pelos CDs, prejudicam e 
mesmo invalidam o acompanhamento e a ava-
liação do setor (SANTA CATARINA, 2010).

Pior que a situação descrita foi a simples 
retirada dos indicadores da saúde bucal como 
ocorreu em 2010, sem que se tivesse uma pro-
posta alternativa para o monitoramento das 
ações desenvolvidas.

AVANÇOS E POSSIBILIDADES

Machado et al. (2009), entre outros questio-
namentos acerca da implementação do Pacto 
pela Saúde, enfatizam que pela sua complexida-
de esse processo deveria ser aprendido e com-
partilhado por todos os envolvidos, pois essa é 
a forma que se apresenta a política pública de 
saúde em busca de resultados sanitários efetivos 
para as necessidades de saúde da população.

Winkler e Dellagiustina (2008), ao analisa-
rem o processo de implantação do Pacto em 
Santa Catarina, apontam como fatores impe-
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ditivos de sua concretização, entre outros, o 
desconhecimento de proposta por parte dos 
gestores municipais, o descrédito nos instru-
mentos em provocar mudanças significativas na 
execução do SUS e deficiências em Recursos
Humanos capacitados para conduzi-lo.

Silva, Souto Júnior e Bretas Júnior (2008), 
ao listarem os desafios que precisam ser su-
perados, relacionam os desafios de nível ma-
crossocial com as políticas, os de nível meso 
com a gestão e os desafios do nível micro com 
os cuidados. Assim, no nível macro, estariam 
situados os elementos que dão coerência à 
proposta de rede de atenção de saúde no con-
texto da implementação do Pacto pela Saúde. 
Para o autor, a construção de coerência entre 
a formulação e a implementação de políticas, 
projetos e programas, é um grande desafio. 
Enfatiza a necessidade de institucionalizar a 
cultura do planejamento, para que as propos-
tas de mudança não se transformem em me-
ras intenções. A partir das grandes diretrizes, 
consideram-se prioridades, recursos disponí-
veis, atividade de suporte e apoio, estabele-
cem-se metas viáveis e factíveis.

No nível intermediário, o autor relaciona os 
desafios que visam superar os problemas que 
se expressam mais diretamente na gestão re-
gional de saúde e as dificuldades para a consoli-
dação da regionalização. Destaca, entre outros, 
a hegemonia de uma cultura organizacional e de 
técnicos voltada para sistemas fragmentados; a 
existência de equipes técnicas insuficientemen-
te capacitadas e lideranças não motivadas para 
promover mudanças; metas físicas de respon-
sabilidades singulares, resultando na perda da 
visão sistêmica.

Mendes (2007) salienta que a governança da 
rede é o arranjo organizativo interinstitucional 
que permite a gestão de todos os componentes 
e pontos de atenção à saúde. Afirma também 
que esse desafio é representado pela necessi-

dade de desenvolver habilidades e lideranças, 
capazes de viabilizar os objetivos pretendidos, 
preservando a estrutura reticular, o que pres-
supõe combinar autonomia com coordenação.

No nível micro, Silva, Souto Júnior e Bre-
tas Júnior (2008) destacam que os desafios 
relacionam-se aos problemas encontrados 
nos espaços onde ocorre o “ato de cuidar”. A 
organização do cuidado clínico, o vínculo com 
os usuários, a longitudinalidade da atenção para 
consolidar o trabalho em rede, a concepção 
que a equipe tem do processo saúde-doença, 
a territorialização são alguns desafios a serem 
enfrentados.

O gerenciamento das organizações de um 
modo coletivo e a valorização do modelo usu-
ário-centrado seriam as principais estratégias 
para superá-los.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reconhecer que o Pacto pela Saúde se fun-
damenta nos princípios do SUS significa um im-
portante avanço no processo de descentraliza-
ção do sistema e possibilita definir claramente 
as responsabilidades das esferas de governo, 
principalmente dos municípios.

A implementação do Pacto pela Saúde tem 
possibilitado aos gestores e técnicos da saúde 
de SC relevantes experiências, no que se refere 
ao instrumento de planejamento e pactuação.

O avanço dessa prática indica, todavia, a 
oportunidade e a necessidade de que seja pro-
movida a integração entre esses instrumentos, 
o que contribuirá para o fortalecimento da ges-
tão em três esferas de governo, desde que se-
jam aperfeiçoadas e, consequentemente, con-
solidadas como estratégicas para o SUS.

O Plano de Saúde (PS), a Programação Anu-
al de Saúde (PAS), o Relatório Anual de Gestão 
(RAG) expressam o Sistema de Planejamento 
do SUS e são instrumentos de planejamento 
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específicos de cada esfera estratégica para o 
alcance da capacidade resolutiva e sua inserção 
efetiva no Pacto pela Saúde.

Além desses instrumentos de planejamen-
to, o Plano Diretor de Regionalização (PDR),
o Plano Diretor de Investimentos (PDI) e a 
Planejamento e Programação Integrado (PPI)
se caracterizam como ferramentas de gestão 
técnica e financeira da política de saúde.

No que se refere ao Planejamento em Saú-
de Bucal é necessário destacar que é a expres-
são social e institucional de uma determinada 
política e se constitui num instrumento que 
permite melhorar o desempenho, otimizar a 
produção e buscar a eficácia e a eficiência dos 
sistemas no desenvolvimento das funções de 
proteção, promoção, recuperação e reabilita-
ção da saúde. É necessário enfatizar a impor-
tância de reconhecer o planejamento como 
um processo de disputas e acordos e que se 
constitui num instrumento de gestão, e o que 
assegura a concretização das ações planejadas 
é, além da vontade política, a capacidade or-
ganizativa local, a criatividade e o protagonis-
mo dos cirurgiões-dentistas interessados nesse 
processo.

Com a ampliação das possibilidades de to-
mar decisões nos municípios e regiões de saú-
de e fortalecer a atenção básica, é fundamental 
aumentar a participação dos dirigentes e coor-
denadores de saúde bucal nos espaços em que 
essas decisões são tomadas, incluindo as deci-
sões sobre alocação de recursos financeiros.

Sendo assim, estabelecer o Pacto pela Saúde
como uma prioridade da Odontologia nas três 
esferas de governo; exigir corresponsabilidade 
e cofinanciamento dos estados e municípios 
no fortalecimento da Atenção Básica; avançar 
na regionalização solidária e cooperativa como 
eixo estruturante do processo de descentra-
lização da saúde; fortalecer e empoderar os 
Colegiados de Gestão Regional as Comissões 

de Integração de Ensino e Serviços, as Comis-
sões Intergestores Bipartides, como espaço de 
construção de política de saúde; romper com a 
visão fragmentada do planejamento dissociado 
da gestão; implementar um ciclo integrado de 
planejamento, monitoramento e avaliação de 
resultados são alguns dos pontos que deverão 
compor a agenda política dos profissionais da 
odontologia, empenhados na construção de 
uma rede de atenção à saúde bucal, orientada 
pelos princípios doutrinários da Constituição 
Federal e pelo Sistema Único de Saúde
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