ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA DOR, REALIZADA
NO DIA 31/03/15, ÀS 9H30, NA SEDE DA AMB/SP.

A reunião contou com os seguintes participantes: Dra. Ana Paula de Oliveira
Ramos (AMB/SBCM), Dr. André Tsai (SBOT), Dra. Claudia Fonseca Pereira
(ABMFR), Dra. Fabiola Dach Éckeli (ABN), Dr. João Valverde Filho (SBA), Dr.
José Oswaldo de Oliveira Júnior (SBN), Dr. Marcio Rondinelli (CMA), Dr.
Ricardo Kobayashi (SBOT) e Dra. Angela M. Souza (SBED). Ausente
representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de
Reumatologia
A comissão iniciou as atividades verificando o recurso enviado pelo Dr. Tárcio
questionando a avaliação dos documentos apresentados. Após reanálise dos
documentos com todos os membros de acordo a decisão foi que o mesmo não
apresentou a pontuação necessária nos pré-requisitos do edital do concurso de
2014.
Em seguida a Dra. Ana Paula distribuiu o programa de formação de área de
atuação em Dor com o direcionamento para cada entidade fazer as questões
para elaboração da prova para certificação em 2015. Ficou acertado que cada
entidade fará 12 questões e as mesmas serão enviadas para AMB até dia
09/06/15 para que as mesmas possam ser utilizadas na próxima reunião da
comissão que farão a análise das questões e finalização da prova e que cada
membro irá se programar pois a reunião será o dia todo.
Devido a inclusão da Pediatria na Área de atuação Dor é necessário que a
primeira avaliação seja feita por análise curricular e que seja feito um edital
diferenciado para essa avaliação. Tendo em vista a ausência de representante
da SBP na reunião a Dra. Ana Paula entrará em contato para dar continuidade
a elaboração desse edital e também para frisar a importância da participação
da entidade nas reuniões.

Dando sequência a comissão passou para a discussão sobre os itens do edital
e os ajustes necessários para que o mesmo seja mais claro e objetivo. Após a
consideração de todos presentes a Dra. Ana Paula informou que fará as
modificações solicitadas e encaminhará para validação da comissão, assim
como ficou definido que o edital será publicado até a segunda semana de maio
no site da AMB, após a aprovação dos membros desta comissão, tendo o
encerramento das inscrições em 21/09/15 e a prova será realizada em
13/11/15 às 13h.
O Dr. José Oswaldo solicitou que as reuniões da comissão sejam realizadas
aos sábados e outros membros concordaram. A Dra. Ana Paula informou que
consultará a diretoria da AMB para ver a possibilidade e também
disponibilidade para uso da entidade e funcionários e fará o ajuste no
calendário.
Não havendo mais assuntos a serem tradados a reunião foi encerrada.

