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Ao primeiro dia do mês de setembro, às quinze horas, no Conselho Regional 1 

de Odontologia do Paraná, sito à Rua Manoel Ribas, n° 2281 na cidade de 2 

Curitiba estado do Paraná, foi aberta a reunião da Câmara Técnica de 3 

Odontologia Hospitalar conforme convocação, com presença das CDs Lilian 4 

Aparecida Passetti (Presidente), Rosângela Pirontti de Castro, Fernanda 5 

Pavan Corrêa e Nancy Marinho Barros. Foi lida a ata da reunião anterior, 6 

que após correções e aprovação, foi assinada pelos presentes. Como pauta 7 

ficaram os seguintes itens: 1) CD Lilian relata sobre a reunião da comissão 8 

de OH do CFO,  repassando que em anuência ao documento previamente 9 

protocolado, foram feitas a adequações necessárias e reenviado ao CFO. 2) 10 

Após CD Lilian ,colocou em observação a necessidade de redistribuir os 11 

temas do manual, para que o mesmo seja enviado para publicação. Relatou 12 

sobre a discussão da CBHPO-ANS, sobre como será aplicada junto aos 13 

serviços instituídos, com validação da CBPOH como referência de cobertura 14 

médica-odontológica na ANSS. CD Nancy, solicita informações sobre como 15 

validar os POPs junto aos serviços, recebendo por parte dos colegas as 16 

orientações .3) Após a CD Lilian, solicita que seja feita a leitura do resumo 17 

sobre as competências e justificativa da Odontologia Hospitalar, material 18 

este que será disponibilizado junto ao CRO para consulta. Dando prosse-19 

guimento à pauta, a CD Lilian, solicitou que CD Fernanda explicasse como 20 

está atuando junto ao CHR, com o trabalho de OH. A CD Lilian também 21 

relatou como desenvolve junto ao INC.4) A próxima reunião ficou marcada 22 

para o dia 06/10/16. Sem mais a reunião foi encerrada às 18h pela presiden-23 

te, e esta ata que foi por mim lavrada, após sua leitura e aprovação, será 24 

assinada. Nada mais havendo a discutir, a reunião foi encerrada às 18h pela 25 

presidente, da qual, eu Rosângela Pirontti de Castro, secretariei a reunião da 26 

Câmara Técnica e lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos 27 

demais presentes. 28 


