
 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, a 1 

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

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

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

Calixto Eduardo de Araújo Hakim, Gilce Czlusniak, Lilian Aparecida Pasetti e Nancy 5 

Barros. Doutora Lilian abriu a reunião fazendo a leitura da ata da reunião passada, 6 

feito as correções. Será enviado os convites aos representantes dos Conselhos para 7 

participar do Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar em 6 e 7 de Abril 8 

na sede do CRO-PR, com local de hospedagem sendo sugestão do próprio 9 

Conselho. Alexandre da procuradoria do CRO-PR dará o retorno sobre a Comissão 10 

de Saúde da OAB-PR. Dr. Rossato levará a ideia de fazer um almoço no dia 7 de 11 

Abril no Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar na sede do CRO-PR. O 12 

Almoço será no Restaurante Cascatinha no dia 6 de Abril por conta do Conselho 13 

Regional de Odontologia, o jantar será livre. O transfer para deslocamento será de 14 

responsabilidade do CRO-PR. Foi discutido a pauta do encontro. ANS – debate, 15 

ensino, Comissão do CFO – explicar os trabalhos que estão sendo realizados em 16 

prol a Odontologia Hospitalar, sugestão para o próximo encontro e sede, Hospital 17 

Erasto Gaertner (Dr.Sassi) – Hosp. Inc. – Hosp. CHR – Hosp. Pequeno Príncipe, 18 

convite para secretaria de saúde (Representantes Estadual), secretaria estadual 19 

/municipal/saúde bucal/Ministério da Saúde. Conforme a última reunião o documento 20 

que o Dra. Fernanda citou foi expedido pelo CRO-PR deixando esclarecido que em 21 

centro cirúrgico é necessário um Cirurgião Dentista e mais um cirurgião dentista 22 

auxiliar com as mesmas responsabilidades e conhecimentos. Foi passado para a 23 

Fernanda a secretaria da presidência do CROPR o exemplar da carta convite com 24 

as correções/alterações atualizadas do Encontro das Comissões de Odontologia 25 

Hospitalar. Ficará responsável pelo envio. Ficou estipulada que a próxima reunião 26 

será dia 22 de fevereiro de 2018 às 14h00min. Sem mais a discutir foi dado por 27 

encerrada à reunião.  28 


