CARTA DA APATESB
A APATESB, Associação Paulista dos Auxiliares e Técnicos em Saúde
Bucal, coordenou com apoio e organização do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo, o encontro de Auxiliares e Técnicos em
Saúde Bucal do estado de São Paulo, realizado no dia 05 de novembro
de 2016 no horário das 9:30 as 13:30hs na sede do CROSP, Av. Paulista
688, Bela Vista – São Paulo, com ampla divulgação. O tema proposto foi,
ASB e TSB ORGANIZANDO E MULTIPLICANDO SABERES, o encontro
foi enriquecido com a presença do Dr. Marco Antonio Manfredini, que nos
honrou com a abertura do evento, contribuindo com importantes
informações como o convite para o dia 29 de novembro de 2016 as
9:00hs para audiência Pública na Assembleia Legislativa de São Paulo,
que discutirá o ensino à distancia (EAD) na área da saúde, e breve
resgate da história da inserção do trabalho do ASB e TSB na Odontologia
brasileira. Na sequência a fala da nossa presidente da Câmara Técnica
de TSB e ASB do CROSP, Elizabeth Gomes da Silva, apresentando o
papel do Conselho e o importância da Câmara Técnica de TSB e ASB
dentro do CROSP, suas conquistas para as profissões. Na sequência a
apresentação da presidente da APATESB, Celina Pereira dos Santos
Lopes, que relata a importância do papel da entidade classista,
panorama com dados comparativos do número de ASB e TSB com
registro no Conselho Federal de Odontologia e no estado de São Paulo, a
identidade deste profissional, formação, legislação, inscrição nos
conselhos, direitos e deveres , como esta a organização dos profissionais
ASBs e TSBs e suas referencias representativas, importância de
participar e fortalecer estas lideranças, o desafio para garantir a
participação da APATESB no encontro nacional promovido pela ANATO
– Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia, enfim
buscar novos integrantes participantes ativos para estes espaços.
Completando nosso evento fomos honrados com a
presença e
contribuição valiosa de Irene Rodrigues do Santos, Secretaria de Saúde
da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público
Municipal, Membro da Mesa Permanente de Negociação do SUS e
Conselheira Estadual de Saúde do Paraná, com um breve histórico do

mundo do trabalho para as profissões e seu mercado de trabalho,
distribuiu impresso com a Lei 11.889/2008 para todos os presentes e fez
debate da importância da apropriação dos ASBs e TSBs com a legislação
do exercício profissional, apontou a falha da descrição do nível de
escolaridade do ASB na lei 11.889/2008 e o o impacto disso na formação,
entre outros. A tramitação de PL- Projetos de Lei no Senado que
impactam diretamente na nossa profissão, com propostas de piso salarial,
jornada de trabalho, alteração de incisos nas competências técnicas sem
a discussão prévia com os principais interessados os profissionais TSBs
e ASBs, socializou o debate que já acontece nacionalmente com as
lideranças de ASBs e TSBs sobre o inciso VII, no artigo 5º da Lei
11.889/2008. Irene Rodrigues finaliza sua fala reforçando a importância
de um seminário, ou outra aitividade para um debate técnico organizado
pelo Conselho Federal de Odontologia e categorias envolvidas, Irene
enfatiza a necessidade do despertar da categoria para se apropriar
destes debates, unir e fortalecer suas referencias representativas.
Completando nosso encontro a presidente da APATESB apresenta uma
ASB Aline Tabat, que estava presente no encontro, uma importante
militante em São Paulo, que será com certeza uma energia nova para
nós soldados de frente da histórica luta dos ASBs e TSBs pela
valorização e das nossas profissões. O encontro é finalizado com debate
apontando para seu objetivo principal, encaminhar proposta para o
encontro nacional promovido pela ANATO nos dias 2 e 3 de dezembro na
cidade de Brasilia-DF, sendo as seguintes propostas: 1- Garantir que a
representação dos ASBs e TSBs dentro do Conselho de Odontologia,
seja exclusivamente por ASBs e TSBs e os mesmos indicados, pela
entidade representativa de classe do estado quando houver ou pela
nacional. 2- Que todos os projetos de Leis, apresentado no senado que
envolva os ASBs e TSBs sejam também cuidados pelo Conselho que nos
representa, CFO, CROs, chamando a categoria para o debate, assim
como já acontece com o cirurgião dentista. 3 – Apontar importante
discussão para a questão da escolaridade do ASB na lei 11889/2008. 4 –
Solicitar ao Conselho Federal de Odontologia que promova um seminário
ou outra atividade com debate técnico sobre o tema da atribuição dos
profissionais TSBs na Radiografia Odontológica e a legislação do
Exercício Profissional. Entre as propostas também durante o encontro de
São Paulo a discussão do importante debate do direito eleitoral dentro do
Conselho de Odontologia. Finalmente concluímos como positiva a
avaliação do encontro um debate com ampla participação dos presentes

e a expectativa de outros encontros com a APATESB proporcionando
oportunidades de despertar a consciência da importância da valorização
das profissões ASBs e TSBs, protagonizar a própria história e conquistar
sua identidade com deveres, mas também com direitos.
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