
 

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas, a Câmara Técnica 1 

de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia do Paraná (CRO-PR) em sua 2 

sede sito Avenida Manoel Ribas, 2281, Mercês, Curitiba, Paraná. Estavam presentes os CDs 3 

membros da CTOH: Lilian Aparecida Passetti (Presidente), Gilce Czelusniak e Nancy Marinho 4 

Barros. A Dra. Rosangela Pironti, solicitou o desligamento da comissão de OH, devido o 5 

aumento de sua carga horaria na Universidade. Foi nomeado para o cargo: CD André V. de 6 

Souza e CD Calixto E. de Araújo Hakim. Foi lida a ata da reunião anterior, que após correções 7 

e aprovação, foi assinada pelos presentes. A CD Lilian mencionou que o manual de 8 

Odontologia Hospitalar está pronto. Será enviada para revisão, área de comunicação do 9 

conselho. Organização e esquematização como será o Fórum de Odontologia Hospitalar no 10 

CIOPAR dia 05 de Outubro de 2017 pela manhã. Foi sugerido pela Dra. Lilian que a discussão 11 

seja realizada em dois momentos, apresentação do serviço de OH no CHR (SUS) e na 12 

instituição privada. Enviar convite para os representantes do Estado, coordenadores dos 13 

municípios, ministério publico, procuradoria da saúde e defensoria publica. Abrir discussão 14 

sobre a RDC7 no fórum e a lei estadual 18.120. Dra Lilian comentou que existe no ministério 15 

da saúde um grupo de trabalho que esta elaborando diretrizes para o atendimento da OH. 16 

Esse grupo é desconhecido pelas comissões estaduais, regionais e federais, sugeriu-se junto 17 

ao CRO solicitar quem são os cirurgiões dentistas que compõe essa comissão e suas 18 

referencias para o trabalho. Redigiu-se um ofício sobre os critérios para a escolha dos CDs 19 

deste GT do MS, da câmera técnica do Paraná para o CFO. Convite da Câmera técnica OH da 20 

Bahia para decimo segundo encontro das comissões de odontologia hospitalar, Dra. Gilce 21 

levará para plenária para decidir quantos membros serão disponibilizados para participar do 22 

encontro. Sem mais a reunião foi encerrada às 17h30min pela presidente, e esta ata que foi 23 

por mim lavrada André V. de Souza, após sua leitura e aprovação, será assinada.  24 


