
 

As dezesseis horas do dia treze do mês de junho de 2013,  no Conselho Regional 1 

de Odontologia do Paraná, sito na Avenida Manoel Ribas, 2281, Curitiba-PR, 2 

reuniu-se a Comissão de Odontologia do Esporte desta autarquia. Presentes os 3 

Cirurgiões Dentistas: Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, Dr. Daniel Bonotto, Dr. Eli 4 

Luis Namba, Dra. Rafaela Scariot. Aberta a reunião, o Dr. Eli procedeu a leitura da 5 

ata da última reunião, que após aprovação foi assinada pelos presentes. Em 6 

seguida foram discutidos os itens que se seguem. 1)  Os cirurgiões dentistas, Eli 7 

Luis Namba, Daniel Bonotto e Rafaela Scariot apresentaram ao coordenador da 8 

comissão Dr. Aguinaldo Farias as propostas da nova comissão 2) Foi estabelecido 9 

que o objetivo da comissão é apresentar a classe odontológica à Odontologia do 10 

Esporte. Apresentando como metas:  Promover a odontologia do esporte, 11 

demonstrar através da ciência a importância do profissional da odontologia dentro 12 

de uma equipe desportiva, apresentar um novo mercado de trabalho a classe 13 

odontológica, apresentar as particularidades do atendimento odontológico a 14 

praticantes de atividades físicas e atletas de alta performance, agregar ao trabalho 15 

odontológico o atendimento de urgência nas praças esportivas de esportes 16 

amadores e profissional, apresentar o trabalho do “cutman” aos profissionais da 17 

odontologia estabelecendo normativas sob a profissão, normatizar o uso de 18 

protetores bucais, classificando e indicando o protetor bucal adequado para cada 19 

modalidade esportiva. 3) Entre as ações a serem desenvolvidas foi proposto: Criar 20 

diretrizes junto ao Conselho de Odontologia e Medicina para agregar o trabalho do 21 

cutmans nas referidas profissões com base na legislação vigente,  Promover 22 

reuniões periódicas com o Conselho para sedimentar a importância da 23 

Odontologia do Esporte para a classe, fortalecer o trabalho do profissional da 24 

Odontologia perante as equipes multidisciplinares das equipes de desportos do 25 

nosso país. 4) Como próxima ação da comissão foi proposto que por intermédio 26 

do CRO fosse marcada uma reunião com o Conselho Regional de Medicina do 27 

Paraná para regulamentar o trabalho do cutman nos eventos esportivos. 5) Foi 28 

colocado também que a próxima reunião da comissão será na segunda quinzena 29 

de julho de 2013. Nada mais havendo, o Senhor Presidente declarou encerrada a 30 



 

reunião, da qual eu, Eli Luis Namba, lavrei a presente ata, que vai assinada por 31 

mim e pelos demais presentes. 32 


