
 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas, a Câmara 1 

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

(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 e Lilian Aparecida Pasetti. Deu 5 

início a reunião fazendo a leitura da ata da reunião passada, feitas as correções, a 6 

ata foi aprovada. Dra Lilian apresentou a pauta do XV Encontro Nacional das 7 

Comissões de Odontologia Hospitalar, realizado nos dias 23 e 24 de maio de 2019 8 

no CRO-CE. A mesma esteve presente representando a CTOH do CROPR. 9 

Ponderou que as resoluções 162/163 foram alteradas e publicadas no jornal oficial. 10 

Parceria das comissões de odontologia hospitalar e ensino CFO para avaliar as 11 

certificações de habilitação em Odontologia Hospitalar. Projeto de lei 34/2013 está 12 

aprovado e será sancionado pelo presidente da República Jair Messias Bolsonaro. 13 

Leitura e avaliação da lei 34/2013. As regionais serão responsáveis pela fiscalização 14 

da atuação dos Cirurgiões Dentistas nos hospitais, fica em função do sancionamento 15 

da lei. Planejado levantamento de dados e mapeamento do numero de dentistas 16 

habilitados no estado, numero de hospitais, numero de cursos oferecidos e se os 17 

dentistas habilitados estão atuando, suprindo a demanda e qual o tempo necessário. 18 

Será levada a plenária para que sejam convocados os delegados de cada região e 19 

os mesmos façam essa busca. Revisto os documentos (minuta fiscalização e laser 20 

terapia) descritos os procedimentos clínicos odontológicos para adicionar no ról de 21 

procedimentos da ANS. Entregue ao CFO sob responsabilidade do Dr. Keller Di 22 

Martini. César do setor de comunicação do CRO-PR não retornou a CTOH parecer 23 

sobre a participação da Câmara no CIOPAR/2019. Estamos aguardando para 24 

definição de programa. A próxima reunião será no dia 04/07/2019 às 14h00min. 25 

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual eu, André 26 

Vieira de Souza, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais 27 

presentes.  28 


