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Aos três dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 1 

no Conselho Regional de Odontologia do Paraná, sito à Rua Manoel Ribas, 2 

n° 2281 na cidade de Curitiba estado do Paraná, foi  aberta a reunião da 3 

Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar conforme convocação, com 4 

presença das CDs Marli Maria Schmitt Walker, Gilce Czlusniak, Lilian Apare-5 

cida Pasetti, Regina Martins Schmitt, Calixto Eduardo de Araújo Hakim e 6 

Fernanda Pavan Corrêa. Como pauta ficaram os seguintes itens: Dra. Marli 7 

deu inicio à reunião, convocando Dra. Regina para secretariar e passando a 8 

palavra para Dra. Lilian, Presidente da CTOH, que comunicou a pauta do 9 

dia. 1) Revisão do manual; 2) Critérios para participação no IX Encontro 10 

Nacional das Comissões em Odontologia Hospitalar na Paraíba; 3) Pré 11 

projeto para aplicação do BLS. Quanto ao manual, Dra. Lilian fez a leitura do 12 

esboço, com a apresentação do material entregue pelos membros Dra. 13 

Marli, com a Introdução, Dr. Calixto, com a Oncologia, Dra. Rosangela e Dra. 14 

Gilce com Cuidados Paliativos, e Dra. Regina com Hematologia. Após a 15 

leitura, foram feitos os comentários sobre as devidas alterações e comple-16 

mentações. Quanto ao IX Encontro, a presidente da CTOH irá solicitar ao 17 

Presidente do CRO/PR a liberação para que cinco membros participem do 18 

Encontro de 08 a 10 de julho de 2016, a qual será levada a plenária para 19 

aprovação. A discussão sobre o curso de BLS fica para a próxima reunião 20 

marcada para o dia 01 de julho, às 15:00h, assim como as discussões 21 

relativas ao encontro da Paraíba. Dra. Marli apresentou um comunicado 22 

recebido pela ouvidoria do CRO solicitando esclarecimentos quanto à atua-23 

ção do CD em unidade de saúde multiprofissional, e a CTOH ficará respon-24 

sável pelo envio das respostas. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião, 25 

bem como esta ata lavrada por mim Dra Regina Schmitt, secretária da 26 

CTOH- CRO/PR.  27 


