
A ASBAI promoverá no dia 1º de novembro 
de 2020, eleição para o cargo de segundo 

vice-presidente seguindo as normas 
estatutárias que regem a Associação. Neste ano, 

em face das restrições sociais impostas pela 
pandemia, a eleição ocorrerá de modo virtual 

via plataforma on-line.

Além da votação virtual, outra situação 
incomum que está ocorrendo é termos duas 

candidatas altamente qualificadas e experientes 
na administração de nossa entidade, pois 

participaram de diretorias em outros cargos. 
A campanha transcorre em nível cordial e 

respeitoso de ambas as partes para tranquilidade 
dos associados em escolha difícil.

Palavra do Presidente da Comissão Eleitoral 2020
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Orientações sobre as Eleições para 
2° Vice-Presidente da ASBAI 2020

Prof. Dr. Nelson Augusto 
Rosário Filho
Presidente da Comissão Eleitoral 2020

Prezados associados da ASBAI,

O Comitê Eleitoral da Eleição a 2° 
Vice-Presidente da ASBAI – Biênio 2021-
2022, é composto pelos seguintes doutores: 
Nelson Augusto Rosário Filho (presidente da 
Comissão), Abílio Bogado (jurídico da ASBAI), 
Alexandra Sayuri Watanabe, Ariana Campos 
Yang, Herberto José Chong Neto e Norma de 
Paula Motta Rubini. 

Considerando a impossibilidade de eleição 
presencial devido à COVID-19, foi definido que 
a eleição será virtual. Após reuniões com pla-
taformas de votação foi escolhida a empresa 
TAFNER (Tafner Software Solutions Ltda. – 
CNPJ 02.927.268/0001-07), com base em sua 
maior experiência e sistema com maior segu-
rança. A empresa será a responsável pela pla-
taforma virtual e administração da eleição.
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Conforme determina o estatuto, o voto é 
secreto, estando assegurada essa condi-
ção, pela plataforma on-line.

A eleição será realizada durante a 
Assembleia Geral Ordinária da ASBAI no 
dia 1° de novembro de 2020, das 16h00 às 
17h30 horas.

Sócios quites da ASBAI.

A empresa contratada fará envio por e-
mail e SMS aos sócios aptos a votar, con-
tendo login e senha pessoal para entrada 
no sistema. 

IMPORTANTE: É recomendado que 
cada voto seja realizado em aparelhos ele-
trônicos diferentes, e em diferentes cone-
xões de Internet (no máximo 2 votos po-
dem ser concluídos pelo mesmo IP).

A senha enviada por e-mail ou SMS é 
pessoal e intransferível!

Será disponibilizado no site da ASBAI 
um passo a passo do sistema de votação.

Eleição

GARANTIA DE SIGILO do voto

APURAÇÃO DOS VOTOS

quem pode votar

PROCESSO ELEITORAL

A empresa contratada TAFNER ao tér-
mino da votação fará auditoria do sistema 
e então enviará resultado final à Comissão 
Eleitoral para validação e divulgação du-
rante a Assembleia da ASBAI. 

Serão duas candidatas disputando o cargo:

Dra. Fátima Rodrigues Fernandes e 

Dra. Ana Paula Moschione Castro. 

Suas propostas para o mandato são apresentadas neste Boletim.

CANDIDATAS

A quitação da anuidade deve ser 
realizada até as 23h59min do dia 

20/10/2020 para ter direito ao voto.
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Dra. Ana Paula Moschione Castro

Não é uma decisão fácil disputar uma 
eleição à presidência da ASBAI, exige 
coragem e exige sonho. Mas, acima de 
tudo, exige olhar para sua história, sua tra-
jetória e observar se é digna de disputar 
este cargo. Minha história começa em 
1995 com o título de especialista capaci-
tando-me a atender adultos e crianças. 
Passou por capitanear o primeiro guia 
prático de dermatite atópica aos 39 anos 
de idade. Nesta época, como presidente 
da ASBAI regional São Paulo iniciei uma 
tradição que perdurou por muitos anos, a 
jornada itinerante de alergia, espalhando 
conhecimento quando ainda não havia o 
auxílio do ensino à distância. Fui uma das 
vozes do dia nacional da alergia e também 
a brigar pela CBHPM e pela inclusão de 

procedimentos inerentes à nossa espe-
cialidade. Como membro de uma série de 
diretorias nacionais, contribuí para a cons-
trução de projetos que a marca registrada 
da ASBAI, como universidade ASBAI e o 
embrião da ASBAI jovem: o projeto espe-
cialista do futuro, iniciativa que premiou 
e recebeu prêmio. Estive diante de gran-
des inovações administrativas na ASBAI, 
desafios imensos que só são percebidos 
por uma administração mais fluida que nos 
permite focar nas verdadeiras missões da 
ASBAI. As missões da ASBAI, presentes 
em nosso site também foram instituídas 
quando atuava na diretoria. Entretanto, 
esta não seria uma análise adequada se 
não citasse os presidentes com quem tra-
balhei: Nelson Mendes, Walfrido Antunes, 

https://www.instagram.com/tv/CEuv44In0Bo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CEuv44In0Bo/?utm_source=ig_web_copy_link
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João Tebyriçá sempre em conjunto com 
parceiras como Inês C Nunes e Maria de 
Fátima M Fernandes. Recentemente com 
Fábio Castro e José Carlos Perini houve 
desafios ainda maiores. Com Fábio Castro, 
a grande vitória foi a integração do título de 
especialista, ação que permitiu a realiza-
ção de títulos conjuntos engrandecendo a 
especialidade e valorizando a parceira com 
a Sociedade Brasileira de Pediatria. Com 
Perini o grande desafio foi estabelecer a in-
dependência das regionais com a criação 
de seus próprios estatutos e células admi-
nistrativas. Nesta trajetória aprendi muito a 
trabalhar em equipe!  Mas será que uma 
trajetória é suficiente? Com certeza não! 
É preciso olhar para frente e vislumbrar 
a ASBAI do futuro e, neste olhar, novos 
desafios aparecem, mas poderão ser mais 
fáceis de enfrentar, pois desta vez have-
rá o voto do associado. Sim, é possível 
uma escolha que torne está diretoria ainda 
mais responsável pelas decisões a serem 
tomadas. O voto aproxima o associado 
e a ASBAI se beneficiará fortemente desta 
aproximação. E esta é a base de minha 
candidatura! Não somos tantos que não 
possa ouvir a todos, mas somos muitos 
para juntos lutarmos por dilemas que es-
tão à nossa frente como, mais uma vez, o 
título de especialista. O que escutei nestas 
poucas semanas de conversas foi que pre-

cisamos estar mais próximos, diretoria 
e associado. Que a atenção e suporte às 
regionais devem ser personalizados, em 
alguns locais valem os cursos presenciais, 
em outros à distância. Entendo fortemente 
a demanda pela adrenalina autoinjetavel, 
a luta pela adequada rotulagem em aler-
gia alimentar, a necessidade premente de 
melhor padronização e acesso de extratos 
para imunoterapia. Claramente percebo a 
necessidade do papel da ASBAI no acesso 
a tratamentos para nossas doenças mais 
frequentes e sim, no cuidado com os er-
ros inatos da imunidade, que sempre se-
rão prioridade em uma associação cujo 
nome é alergia e imunologia. Finalmente, 
nada se faz sozinho, aprendi valorizar as 
conquistas, elas são do associado, e eu 
trabalharei para preservá-las, com a união 
de todos que quiserem contribuir. Posso 
prometer uma única coisa: o seu voto em 
mim trará VOCÊ mais perto da ASBAI nas 
decisões e na representatividade.

VAMOS JUNTOS CONSTRUIR A 
ASBAI QUE VOCÊ DESEJA e MUITO 
OBRIGADA!!!

(11)  995063533

E-mail: moschione@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=Vt_rEsL01MM&feature=youtu.be


Dra. Fátima Rodrigues Fernandes
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Propostas da Dra. Fátima Fernandes 
para o futuro da ASBAI 

Caros colegas,  

Gostaria de lhes apresentar as minhas 
propostas para candidatura à vice-presi-
dência da ASBAI e meu breve currículo. 
Dirijo o Serviço de Alergia e Imunologia do 
Hospital do Servidor Estadual de São Paulo 
e coordeno o Instituto de Pesquisa PENSI, 
entidade filantrópica com atividades de en-
sino e incentivo à pesquisa na nossa área. 
Em 2007 fiz MBA de Gestão em Saúde 
no Ibmec/Insper. Participei por 12 anos da 
gestão da ASBAI-SP, Câmara Técnica do 
CRM-SP e faço parte da gestão da ASBAI 
Nacional como Diretora-Secretária.  

Clique nos links abaixo e saiba ainda 
mais sobre as minhas principais propostas 
para o futuro da ASBAI: 

1. INTENSIFICAR A INTERAÇÃO 
DAS REGIONAIS COM A ASBAI 
NACIONAL: Fortalecer o papel das 
Regionais na disseminação de conhe-
cimento, capacitações e atualização do 
associado. 

2. EXERCÍCIO PROFISSIONAL: Fortale-
cer a defesa do exercício profissional 
ético e dos interesses dos Alergistas 
e Imunologistas, com ênfase nas 
normatizações sobre utilização de 
extratos alergênicos e procedimentos 
diagnósticos. 

3. FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS:  
Formação robusta do especialista em 
Alergia e Imunologia seguindo a ma-
triz de competências aprovada pela 
Comissão Nacional de Residência 
Médica. Assessorar os centros forma-

https://www.youtube.com/watch?v=-TeWu0XxVmU
https://www.youtube.com/watch?v=-TeWu0XxVmU
https://www.youtube.com/watch?v=-TeWu0XxVmU
https://www.youtube.com/watch?v=Y10i03GZhG8
https://www.youtube.com/watch?v=TgxoEs1Y0R0


Número 46  |  Outubro de 2020 Eleições ASBAI 2020

dores para que estejam preparados 
para fornecer treinamento adequado ao 
conteúdo e cargas horárias prática e te-
órica necessárias.

4. INCLUSÃO DO JOVEM ESPECIALIS-
TA: Incluir os jovens especialistas, em 
várias frentes, é fundamental, pois eles 
serão o futuro da associação, assim 
será criado o Departamento Científico 
de Jovens Especialistas.  

5. COMISSÃO DE INOVAÇÃO E TELE-
MEDICINA: Garantir aos associados 
conhecimento sobre novas tecnologias 
e ferramentas de auxílio diagnóstico e 
terapêutico. 

6. ASBAI CIÊNCIA E CERTIFICAÇÃO: 
Difundir e divulgar nossos produtos 
científicos para toda a comunidade mé-
dica.  

7. CANAL DE COMUNICAÇÃO COM 
A COMUNIDADE, FAMÍLIAS E 
ESCOLAS: Criar canal de educação 
permanente com a comunidade: atua-
lizações sobre temáticas de demanda 
própria e ações da ASBAI na defesa de 
políticas públicas. Divulgar a atuação 
do Alergista/Imunologista e esclarecer 
dúvidas frequentes sobre os diagnósti-
cos e tratamentos.

8. PROGRAMA DE LIGAS ACADÊMICAS: 
Criar a Coordenadoria de Ligas 
Acadêmicas para incentivar o graduan-
do em conhecer a especialidade.

9. RELACIONAMENTO COM OUTRAS 
ESPECIALIDADES: Fortalecer e am-
pliar as parcerias para elaboração e 
atualização dos consensos da área. 

10. APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO: 
Gestão financeira e adequação do 
Estatuto para permitir maior partici-
pação de associados na gestão das 
Regionais. 

Se você permitir que eu mereça a sua 
confiança, meu compromisso é com o tra-
balho firme e incansável pela especialida-
de e pelo associado, muito obrigado!

Siga-nos em nossos canais e veja 
quem está nos apoiando!   (mensagem em 
vídeo)

https://bit.ly/3n4igYE

@votefatima_asbai 

asbai.fatima

TODOS PELA ASBAI E A ASBAI PARA 
TODOS!

https://www.youtube.com/watch?v=PrUrjlhb0rY
https://www.youtube.com/watch?v=PrUrjlhb0rY
https://www.youtube.com/watch?v=UmcsOFwG4M0
https://www.youtube.com/watch?v=UmcsOFwG4M0
https://www.youtube.com/watch?v=GFaPb5GF0ac
https://www.youtube.com/watch?v=RzIu5vchoaQ
https://www.youtube.com/watch?v=RzIu5vchoaQ
https://www.youtube.com/watch?v=RzIu5vchoaQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gzl77xEjzb4
https://www.youtube.com/watch?v=nvm_Wehr1R8
https://www.youtube.com/watch?v=nvm_Wehr1R8
https://www.youtube.com/watch?v=CLi-xhrXEF8
https://www.youtube.com/watch?v=dIzfcjjc8yY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dIzfcjjc8yY&feature=youtu.be
https://bit.ly/3n4igYE
https://instagram.com/votefatima_asbai?igshid=no9gt30qq4uy
https://www.facebook.com/asbai.fatima/posts/113075027212591/
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Dr. Fábio Chigres Kuschnir (RJ)
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Dra. Alexandra Sayuri Watanabe (SP)
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Dr. Dirceu Solé (SP)

Diretora Científica Adjunta
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Dr. Luis Felipe Chiaverini Ensina (SP)

Editor da Revista da ASBAI

Dr. Pedro Francisco Giavina Bianchi Jr. (SP)

Coordenador de Mídia

Dr. Herberto Jose Chong Neto (PR)

Membros do Conselho Fiscal

Dra. Isaura Barreiro Rodrigues (SP)
Dr. Clóvis Eduardo Santos Galvão (SP)
Dra. Maria de Fátima Marcelos Fernandes (SP)

Suplentes

Dr. Raul Emrich Melo (SP)
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Associação
Brasileira
de Alergia

e Imunologia

www.asbai.org.br

Expediente Boletim ASBAI  |  n° 46  |  Outubro de 2020  7

www.asbai.org.br/anafilaxia-em-geral
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