
 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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) se reuniu em sua sede sito Avenida Manoel Ribas, 2281, Mercês, 3 

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

Souza, Calixto E. de Araújo Hakim, Gilce Czlusniak e Lilian Aparecida Pasetti. Deu 5 

início a reunião fazendo a leitura da ata da reunião passada, feitas as correções, a 6 

ata foi aprovada. Dr. André entregou à Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar o 7 

convite de inauguração de revitalização do consultório odontológico do hospital 8 

Pequeno Príncipe, que acontecerá no dia 29/10 às 10h. Dr. Alexandre da 9 

Procuradoria Jurídica do CRO-PR participou da reunião para discussão e resolução 10 

do caso do processo do colega de Pato Branco-PR. Dra. Lilian fez uma breve 11 

explanação do caso, e a mesma entregou o processo para o Dr. Alexandre para 12 

junto à Comissão de Ética elaborar baseado no parecer do CFO-PR e Ministério 13 

Público a resposta e parecer do CRO-PR com relação ao caso. Dra. Lilian passou 14 

ao Dr. Alexandre a normatização da lei de Odontologia Hospitalar do Rio de Janeiro 15 

para enviar de exemplo na regulamentação da lei estadual do Paraná, Dr. Alexandre 16 

se comprometeu em avaliar a possibilidade de alteração, e dar uma resposta na 17 

próxima reunião. Pauta da próxima reunião, a Câmara Técnica de Odontologia 18 

Hospitalar irá planejar palestras para comunidade Odontológica com diversos 19 

assuntos abordando temas de pacientes sistemicamente comprometidos, entre 20 

outras comorbidades que interfere no atendimento odontológico. Próxima reunião 21 

será no dia 22/11/2018 às 14h00min. Nada mais havendo a tratar, foi declarada 22 

encerrada a reunião, da qual eu, André Vieira de Souza, redigi a presente ata, que 23 

vai assinada por mim e pelos demais presentes.  24 


