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Editorial

Está chegando a hora!
Dirceu Solé1, Luis Felipe Ensina2

Caros colegas

A

proxima-se a data de início do nosso evento
maior, o XLV Congresso Brasileiro de Alergia e
Imunologia, em Recife. Desde o início do ano vimos
trabalhando junto aos presidentes de filiadas, coordenadores de departamentos científicos e a comissão
científica local, na busca de temas da especialidade
com o intuito de construir um programa científico
abrangente e atual perfazendo todas as áreas de
atuação de nossa especialidade.

nacionais e internacionais, sempre com foco na prática clínica.
Além da programação central do congresso, serão
realizadas sete Cursos teórico práticos, no último
dia do evento. Constituem os tópicos desses cursos:
Urticária e angioedema, Imunoterapia alérgeno específica, Avaliação da função pulmonar, Dermatite
atópica/contato, Uso de imunoglobulina em imunodeficiências primárias, Testes de provocação com
fármacos, e Biologia molecular. Além do conteúdo
teórico sobre o tema, o treinamento prático possibilitará aos assistentes melhor abordagem dos temas
em questão.

Não medimos esforços para trazer 15 palestrantes
internacionais de diferentes partes do mundo, a saber: Estados Unidos da América, Europa e América
Latina, graças ao apoio da World Allergy Organization,
Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia
Clínica, American Academy of Asthma, Allergy and
Immunology, European Academy of Allergy and
Clinical Immunology, American College of Allergy
Asthma & Immunology, Sociedade Latinamericana de
Alergia e Imunologia, Global Alliance against Chronic
Respiratory Diseases e Associação Argentina de
Asma, Alergia e Imunologia, que certamente em muito
contribuirão para a difusão de novos conhecimentos
da especialidade.

Os trabalhos científicos também receberão
destaque na programação. Foram mais de 300 resumos submetidos, com destaque para as áreas de
Imunodeficiências, Alergia alimentar, Asma, Urticária
e Alergia a drogas. Todos os resumos foram avaliados por pelo menos dois membros da Comissão de
Temas Livres e Pôsteres, da qual fazem parte 28
especialistas, e distribuídos para apresentação oral
ou pôster. Este ano o congresso utilizará pela primeira vez a apresentação eletrônica de pôsteres. Os
pôsteres serão exibidos continuamente nos painéis
eletrônicos, e aqueles trabalhos de maior destaque
serão apresentados para membros da Comissão.
Casos clínicos que descreveram achados inéditos
ou de extrema relevância serão exibidos juntamente
com os demais pôsteres.

Além do tema central “Alergia e Imunologia na Era
da Medicina de Precisão”, serão discutidos outros
tópicos importantes da especialidade, distribuídos
em 40 mesas-redondas/simpósios e três sessões plenárias. Novos conhecimentos sobre Anafilaxia, Ação
dos imunobiológicos, Novas técnicas diagnósticas
em doenças alérgicas e/ou imunológicas, Abordagem
multiprofissional do paciente coma alergia alimentar
ou dermatite atópica, Urticária espontânea, entre
outros, serão desenvolvidos por nossos convidados,

Bom congresso a todos!
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