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Editorial

XLVII Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia:
quebrando recordes!
Dirceu Solé1 e Ekaterini Simões Goudouris1

O ano de 2020 entrará para a história mundial como o ano de grandes perdas, adaptações
e seguramente também de grandes ganhos, em
decorrência da pandemia que ainda vivemos.

das limitações, destacamos pontos positivos como a pontualidade das apresentações. Em todas
as mesas ao vivo houve tempo para discussão e
pudemos observar como foram produtivas e recheadas de perguntas interessantes de natureza
prática. Além disso, houve grande visibilidade para
os nossos apoiadores.

O distanciamento social, necessário para atenuar o curso avassalador da pandemia, fez com que a
comunicação entre nós ganhasse outra dimensão,
facilitada pela utilização de novas ferramentas, que
cada vez mais se incorporam ao nosso dia a dia.
Fomos removidos do mundo presencial e lançados
ao virtual com a mesma intensidade e velocidade.
Como ocorreu em outros momentos da história da
humanidade, o lado mais inventivo do ser humano
foi despertado, novas alternativas surgiram e a elas
tivemos que nos adaptar.

Excedendo as expectativas mais otimistas,
inscreveram-se no congresso cerca de 2.500
participantes, inclusive vários colegas do exterior.
Tivemos visitando as diferentes salas disponíveis,
2.126 assistentes, ou seja, número muito superior
e jamais atingido em nossos congressos presenciais. Nosso alcance foi recorde!
Contamos também com muitas visitas aos
trabalhos aprovados. Vale destacar que este ano
foram submetidos 357 trabalhos científicos, outro
recorde. Desses, 266 foram aceitos, sendo 10 deles selecionados para apresentação oral.

O mesmo ocorreu com o nosso congresso nacional, que de presencial tornou-se online, com
restrição de contato pessoal, de palestras e, portanto, de palestrantes. Apesar disso, trabalhamos
com afinco para atender às demandas dos nossos
associados e ficamos muito felizes por termos
atingido muitas expectativas.

Por terem obtido as melhores avaliações, 10 trabalhos concorreram ao prêmio “Ernesto Mendes”
de estímulo ao jovem pesquisador e foram novamente avaliados por uma comissão julgadora
composta por professores universitários (Norma
M. Rubini, Fábio C. Kuschnir, Gesmar Segundo,
Jackeline M. Franco e Valéria Sales) sem conflitos
de interesses com os candidatos. Os escolhidos
foram:

O maior desafio, além da adequação da programação científica, foi o funcionamento da plataforma, inédita para todos nós. Procuramos antever
todas as possíveis intercorrências e dificuldades.
Temíamos possíveis instabilidades e muitos outros
problemas que, felizmente, não ocorreram. Apesar
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a) Efeito imunomodulador da saliva de
Rhodnius prolixus na infecção intestinal por
Toxoplasma gondii em camundongos C57BL/6
– Autores: Roberto Augusto Pereira de Sousa,
Jean H. Nunes de Paula, Rafaela José da Silva,
Thádia Evelyn Araújo, Iliana Claudia B. Millan,
Murilo Vieira da Silva, Marcos Vinícius da Silva,
Carlos J. Freire de Oliveira, Eloísa Amália Vieira
Ferro, Angélica de Oliveira Gomes (Universidades
Federais do Triângulo Mineiro e de Uberlândia);
b) Fatores associados à sibilância recorrente em lactentes: há diferenças entre os
sexos? Autores: Wellington Fernando da Silva
Ferreira, Gustavo F. Wandalsen, Ana Caroline
Dela Bianca, Dirceu Solé, Emanuel Sarinho, Décio
Medeiros, Elaine Xavier Prestes, Paulo Camargos,
Nelson Rosário, Herberto José Chong-Neto
(Universidades Federais do Paraná, São Paulo,

Pernambuco e Minas Gerais, e Universidade
Estadual do Pará).
O primeiro autor, como sempre acontece com
os ganhadores do prêmio, recebeu o patrocínio
para o XLVIII Congresso Brasileiro de Alergia e
Imunologia que ocorrerá na cidade de São Paulo,
entre 30 de outubro e 02 de novembro de 2021.
O site do congresso está temporariamente
fora do ar, pois as sessões ao vivo estão sendo
editadas, mas no prazo de duas semanas estarão
disponíveis por três meses. Esperamos contar
com novas visitas!
Solicitamos que, ao imprimirem o seu certificado de participação, não deixem de registrar seus
comentários sobre o evento. Nossa preocupação
é sempre melhorar e buscar cada vez mais atender
às expectativas de todos!

