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Aos vinte dia do mês de janeiro de 2017, realizou-se a reunião da Câmara 1 

Técnica de Odontologia Hospitalar do CRO-PR, com a presença da Dra 2 

Lilian Pasetti, da Dra Nanci e Dra Gilce. Dra Fernanda não pode comparecer 3 

por estar internada por crise de cálculo renal e Dra Rosângela esclareceu 4 

que pela mudança de data não poderia comparecer por compromissos 5 

profissionais, com antecedência Assuntos para deliberação: Item 1- Retorno 6 

das ações propostas na última reunião – junto ao CFO: Foi dado o retorno 7 

para os membros da Câmara Técnica, sobre os documentos juntados na 8 

última reunião para ser entregue ao CFO, a pedido da Dra Gilce. Deixamos 9 

esclarecido que os documentos foram entregues em mãos ao Dr Ermens-10 

son, vice-presidente do CFO, com as devidas explicações e justificativas. 11 

Até o momento não obtivemos nenhum retorno da parte dele ou do CFO. 12 

Item 2 – Estruturação de documento para o FEHOSPAR: A pedido da Dra 13 

Gilce, estruturamos os itens de sugestão de pauta que deverá ser encami-14 

nhada por ofício do CRO-PR, ao Dr Ildemar Marino Canto, membro da 15 

FEHOSPAR e Diretor Clínico do Hospital São Lucas aqui da capital. Como 16 

itens sugeridos para inserção na pauta de reunião ficaram; A)Prestação de 17 

serviços odontológicos nos hospitais; B)Recomendações e protocolos 18 

odontológicos em serviços e unidades médicas e multidisciplinares; 19 

C)Legislação vigente; D)Custo X benefício da atuação odontológica nos 20 

hospitais; E)Parceria público/privada para a prestação do serviço odontológi-21 

co hospitalar. Item 3 - Manual de OH: Foi proposta a retomada dos trabalhos 22 

do Manual de OH, o que foi prontamente aceito pelos presentes, tendo como 23 

dead time Março de 2017. Os itens serão novamente redistribuídos por e-24 

mail para todos os membros da CTOH, para primeira revisão na reunião de 25 

fevereiro de 2017.Ficou estabelecida que a data da próxima reunião da 26 

CTOH – CRO-PR, será no dia 16/02/2017 às 15:00h, na sede do próprio 27 

conselho. Sem mais para discutir na reunião, a mesma foi encerrada e esta 28 

ata lavrada pela Dra Lilian Pasetti. 29 


