
 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às quatorze horas, a 1 

Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia do 2 

Paraná (CRO-PR) se reuniu em sua sede sito Avenida Manoel Ribas, 2281, Mercês, 3 

Curitiba, Paraná. Estavam presentes os CDs membros da CTOH: André Vieira de 4 

Souza, Calixto E. de Araújo Hakim, Gilce Czlusniak, Nancy Marinho Barros e Lilian 5 

Aparecida Pasetti. Deu início a reunião fazendo a leitura da ata da reunião passada, 6 

feitas as correções, a ata foi aprovada.1 – Ciclo de palestras:  A palestra dos Drs. 7 

Calixto e Sassi, que seria realizada no dia 31/07, foi transferida para 30/07 às 8 

19h30min.2 – II Fórum de Odontologia Hospitalar : Foram definidos os temas e a 9 

programação do II Fórum de Odontologia Hospitalar, a ser realizado no dia 18/10 no 10 

período da tarde. Foi estipulado que cada palestrante terá 50 min para sua 11 

exposição. Definidos os seguintes temas e palestrantes: Pacientes cardiopatas e 12 

anestésicos – Dra Luciene; Lesões fundamentais mais comuns em hospital – Dra 13 

Lilian; Odontologia Hospitalar Pediátrica – Drs André e Nancy; Odontologia para 14 

pacientes infecto-contagiosos – Dra Rosario. 3 – Levantamento CDs habilitados 15 

em Odontologia Hospitalar:  Dra Lilian entrou em contato com o conselheiro 16 

Rossato, o qual solicitou um ofício a ser enviado às regionais do CROPR. Cada 17 

delegado ficará responsável por fazer esse levantamento de dados dos CDs 18 

habilitados em OH e o local de atuação. O prazo estipulado será de 2 meses após o 19 

recebimento do ofício. O fiscal Adonis participou da reunião e irá separar os 20 

delegados de cada região do Estado para realizar o mapeamento.4 – Ofício 21 

aprovação lei OH:  Deverá ser enviado aos deputados federais o texto do CFO 22 

sobre a importância da aprovação da Lei de inserção do CD no hospital. 5 – 23 

Resolução 203/19:  Dra Lilian leu a referida resolução, publicada em maio/19, que 24 

altera as normas dos cursos de habilitação em OH. A próxima reunião será no dia 25 

29/08/2019 às 14h00min. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a 26 

reunião, da qual eu, André Vieira de Souza, redigi a presente ata, que vai assinada 27 

por mim e pelos demais presentes.  28 


