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Aos vinte e dois do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às dez horas, no 1 

Conselho Regional de Odontologia do Paraná, sito à Rua Manoel Ribas, n° 2 

2281 na cidade de Curitiba estado do Paraná, foi aberta a reunião da Câma-3 

ra Técnica de Odontologia Hospitalar conforme convocação, com presença 4 

das CDs Marli Maria Schmitt Walker, Gilce Czlusniak Alves da Costa, Lilian 5 

Aparecida Pasetti também a presença dos colaboradores Fernanda Pavan 6 

Correia e André Vieira de Souza Dra. Marli deu início à reunião relatando a 7 

importância de uma reformulação da câmara técnica de Odontologia Hospi-8 

talar que será realizada em votação na próxima reunião. Dra. Lilian expos as 9 

questões referentes a regulamentação, ressaltou o que será debatido nas 10 

regionais e conselho federal que será a fiscalização, Dra. Marli ressaltou que 11 

existe a necessidade na normatização a nível do conselho federal e também 12 

há interesse na regulamentação através de um deputado CD do Paraná. 13 

Dra. Marli mencionou a importância da câmara técnica Federal composta por 14 

4 cirurgiões dentistas, representando o Paraná Dra. Lilian, Dra. Jaqueline do 15 

Rio Grande do Sul, Luiz de São Paulo e Agatha do Rio de Janeiro, onde as 16 

câmaras regionais pontuam os problemas, solicitam auxilio da câmara 17 

técnica federal para esclarecer e orientar. Dra. Fernanda relatou como 18 

iniciou o serviço de Odontologia no Hospital de reabilitação em Curitiba. Dra. 19 

Marli solicitou e sugeriu aos membros da câmara técnica em Odontologia 20 

Hospitalar que para a próxima reunião no mês de fevereiro tragam o escopo 21 

das resoluções e a seu capitulo referente ao manual de Odontologia Hospi-22 

talar que será elaborado pela câmara. A construção do escopo será feita 23 

pelos membros da CTOH presentes na reunião sob a coordenação da Lilian, 24 

com a finalidade de estabelecer as resoluções à semelhança do CFM. E a 25 

elaboração do manual para servir de guia nas ações dos Cirurgiões Dentis-26 

tas que atuam no âmbito hospitalar. Dra. Marli sugeriu trazer um represen-27 

tante para discutir sobre quais programas existem na área pública para 28 

esclarecimento de interesses comuns da OH no PR.  Dra. Marli ressaltou a 29 

importância da Comissão de Gestão Pública do CRO/PR designar um 30 

membro para fazer uma apresentação sobre financiamento da OH no SUS. 31 

Dra. Marli e Dra. Lilian relataram os problemas burocráticos e a falta de 32 

informação e preparo de outros profissionais com relação a atuação da 33 
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Odontologia no âmbito hospitalar. As próximas reuniões serão em 24 de 34 

fevereiro, 23 de março, 27 de abril, 18 de maio, 29 de junho, 27 de julho às 35 

15h00m. Dra. Marli comentou que acontecera em março nos dias 11 e 12 o 36 

encontro das comissões na cidade de Recife e ressaltou a importância de 37 

todos os membros estarem presentes neste encontro para fortalecer e 38 

mostrar o trabalho que a câmara técnica de Odontologia Hospitalar do 39 

Paraná vem realizando. Sem mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião. 40 

Nada mais havendo a discutir, declarou-se encerrada a reunião, da qual, eu 41 

André Vieira de Souza, secretariei a reunião da Câmara Técnica e lavrei a 42 

presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 43 


