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Aos cinco dias do mês de agosto, às quinze horas, no Conselho Regional de 1 

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), Gilce Czlusniak, Rosângela Pirontti de 5 

Castro, Fernanda Pavan Corrêa e Nancy Marinho Barros, estes apresenta-6 

dos pela presidente, ao presidente do CRO-PR Aguinaldo Coelho de Farias. 7 

Foi lida a ata da reunião anterior, que após correções e aprovação, foi 8 

assinada pelos presentes. Como pauta ficaram os seguintes itens: 1) CD 9 

Lilian solicita ao CFO, a minuta de fiscalização protocolada em março deste 10 

ano com anuência do presidente do CRO-PR. 2) Após CD Lilian, relatou 11 

sobre o Encontro na Paraíba, sobre os valores mínimos de referencia da 12 

tabela da CBHPO, para estabelecer o atendimento da OH, via planos de 13 

saúde e no atendimento terciário (ofício protocolado sob nº16397/2016-14 

CFO). 3) Como também relatou sobre a discussão da RDC-ANS, documento 15 

este formatado no padrão do Encontro das Comissões, realizado no Paraná, 16 

levado em mãos ao CNCC, pela Dra. Joana (presidente da FNO), sendo que 17 

a Dra. Jaqueline Webster, foi portadora de uma cópia para o CFO. 4) CD 18 

Nancy solicita informações sobre a câmara técnica, para que possa se 19 

inteirar do andamento da mesma, recebendo por parte dos colegas as 20 

orientações. 5) Após a CD Lilian, faz a leitura do ofício que será enviado ao 21 

CFO, requerendo que o mesmo remeta a proposta apresentada do regimen-22 

to corpo clínico, pois em anexo estamos enviando a cópia da ata do 23 

7°Encontro das Comissões, realizado em 29  e 30/5/2 015, pelo CRO-PR.    24 

6) Dando prosseguimento à pauta, a CD Lilian, recolhe parte do material 25 

solicitado aos colegas, que pontua a importância do CD nas equipes de OH, 26 

relatando que deveremos montar um acervo para consulta e esclarecimen-27 

tos, inclusive surgiu a ideia de compilarmos estas informações e elaboramos 28 

um artigo. 7) A CD Gilce comenta sobre a elaboração do manual, sendo que 29 

a CD Lilian redistribuirá os temas, pois poucos foram os colegas que entre-30 

garam o material. 8) Quanto ao informativo a CD Gilce repassa sobre as 31 

mudanças feitas, solicitando que esta câmara técnica, elabore uma matéria 32 

para a divulgação dos trabalhos que estão sendo realizados. 10) A CD Lilian 33 
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solicitou que a CD Rosângela seja efetivada como secretária da CTOH. 11) 34 

A próxima reunião ficou marcada para o dia 01/09/16, sendo que a CD Lilian, 35 

pediu que após o cronograma seja estabelecido, seja respeitado. Nada mais 36 

havendo a discutir, a reunião foi encerrada às 18h pela presidente, da qual, 37 

eu Rosângela Pirontti de Castro, secretariei a reunião da Câmara Técnica e 38 

lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 39 


