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Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às quinze 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, Regina Martins Schmitt, Rosangela Pironti de Castro e 6 

Calixto Eduardo de Araújo Hakim. Como pauta ficaram os seguintes itens: A 7 

Presidente da CTOH, Dra Marli deu início à reunião fazendo a leitura da ata 8 

da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade e assinada. Solici-9 

tou que o CRO/PR reencaminhe a ata do VII Encontro das Comissões para 10 

os Estados de Sergipe e Amapá: crose@crose.org.br e secreta-11 

ria@croap.org.br (aos cuidados da Comissão Hospitalar Dra. Adriana Gato – 12 

tel 96-98111 7791). 1) Dra. Lilian informou que participou do evento da 13 

Federação Interestadual dos Odontologistas – onde estiveram reunidos 14 

representantes da FIO, SOEPAR, e Departamento Jurídico e Gerência da 15 

ANS, para discussão de tabelas e inclusão de procedimentos e serviços 16 

odontológicos pela tabela CBHPO. Dra. Marli ressaltou que se deve criar 17 

uma ponte de comunicação entre as comissões com Conselhos Regionais, 18 

Associações, Sindicato e CFO onde haja compartilhamento de idéias, e que 19 

as iniciativas das Câmaras Técnicas estão surtindo mais efeito que os 20 

Encontros Nacionais, ao que Dra. Lilian complementou que o Encontro de 21 

Belém ainda não apresentou a ata, o que, até o momento, invalida as deci-22 

sões lá tomadas. 2) Sobre o relatório do VIII Encontro em Recife, foi infor-23 

mado que foi feita a leitura da  ata do VII Encontro realizado em Curitiba  e 24 

que foi aprovada por unanimidade; por motivo de força maior, o Encontro/PE 25 

foi presidido pela Dra. Jaqueline Webster /RS; baseado nas Resoluções 162 26 

e 163, RDC7 e PLC 34/2013 foi elaborado um documento das câmaras 27 

representadas, após ter sido amplamente discutido e concluído, e cujo 28 

encaminhamento ficou sob a responsabilidade do Conselheiro Federal 29 

Rogério Zimermann; Dra. Jaqueline informou que a Comissão do RS junta-30 

mente com assessoria jurídica, elaborou um Regimento Interno o qual foi 31 

encaminhado diretamente para o CFO num processo individual, sem ter sido 32 

compartilhado com as comissões dos outros Estados; foi também apresen-33 
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tado no Encontro, a minuta de resolução da fiscalização do PR, elaborada 34 

pela Dra. Lilian Passeti, a qual foi aplaudida e aprovada para encaminha-35 

mento ao CFO como sugestão a ser instituída. 3) Como sugestão de pauta 36 

para os próximos encontros, montar grupos de trabalho, desde que tenham 37 

efetividade e as idéias devem ser compartilhadas; salientando que a “resi-38 

dência em OH” é uma forma de ensino e não é titulação, isto é, os Conse-39 

lhos não registram “residência”.   4) Elaboração de um ofício para encami-40 

nhamento imediato ao CFO com o assunto: Minuta de Resolução Odontolo-41 

gia Hospitalar, já assinado pelo Presidente do CRO/PR, Dr. Roberto Cavali e 42 

pela Presidente da CTOH/PR, Dra Marlí Schmitt Walker. 5) BLS – Suporte 43 

Básico de Vida – foi discutido para que o CRO/PR faça um projeto de curso 44 

de credenciamento em BLS em todo o Paraná, orientado por socorrista, 45 

médico ou bombeiro, após a eleição em 12/05/2016. 6) A assessoria do 46 

deputado estadual Ney Leprevost entrou em contato com o Presidente do 47 

CRO/PR, Dr. Roberto Cavali, solicitando o encaminhamento de documentos 48 

relacionados à regulamentação da OH no Paraná, e se colocou à disposição 49 

para auxiliar nesse trabalho, e estará presente na próxima reunião da CTOH. 50 

7) Dra. Lilian lembrou que os interessados na habilitação em OH devem 51 

fazer o requerimento até 03/05/2016 conforme publicação no Diário Oficial; 52 

decidiu-se que as próximas reuniões serão nas segundas feiras, antecipan-53 

do a data já prevista, e a do mês de abril será em 25/04/2016. 8) Debateu-se 54 

na reunião do dia 30/03/2016 que ainda não se tem uma resposta oficial do 55 

CFO a respeito da composição da Comissão Federal em Odontologia Hospi-56 

talar. Sem mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião. EM TEMPO: no dia 57 

31/03/2016 Dra. Lilian recebeu o comunicado oficial: PORTARIA CFO-SEC-58 

38. DE 23 DE MARÇO DE 2016, na qual está instituída a Comissão de 59 

Odontologia Hospitalar do CFO pelo prazo de 01 (um) ano e o PR está 60 

representado pela Dra. Lilan Pasetti. Nada mais havendo a discutir, decla-61 

rou-se encerrada a reunião, da qual, eu Regina Martins Schmitt, secretariei a 62 

reunião da Câmara Técnica e lavrei a presente ata, que vai assinada por 63 

mim e pelos demais presentes. 64 


