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 trajetória e
observar se é digna de disputar este cargo. Minha história começa em 1995 com o
título de especialista capacitando-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 especialidade. Como membro de uma série de
diretorias nacionais, contribuí para a construção de projetos que a marca registrada da
ASBAI, como universidade ASBAI e o embrião da ASBAI jovem: o projeto especialista
do futuro, iniciativa que premiou e recebeu prêmio. Estive diante de grandes 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 trabalhei: Nelson Mendes, Walfrido Antunes, 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 realização de títulos conjuntos engrandecendo a especialidade e
valorizando a parceira com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Com Perini o grande
desafio foi estabelecer a independência das regionais com a criação de seus próprios

estatutos e células administrativas. 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 haverá 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 estão à nossa frente como, mais uma vez, o título de
especialista. O que escutei nestas poucas semanas de conversas foi que precisamos
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 alergia 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 erros inatos da imunidade, que sempre serão
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!!! (moschione@gmail.com, 11 995063533)

