
 
 
Prezados Associados, 
 

A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) realizou em junho de 

2019 o 1º Curso de Capacitação em Testes Diagnósticos In Vivo com Medicamentos, 

com a participação de 25 especialistas. O evento foi um sucesso e, aproveitando as 

críticas e sugestões dos participantes dessa primeira edição, remodelamos o formato, 

de modo a ampliar a grade teórica e, principalmente, a parte prática presencial nas 

próximas edições.  

 

Dessa forma, estamos disponibilizando uma nova modalidade para o Curso de 

Capacitação em Testes Diagnósticos In Vivo com Medicamentos constituído por Curso 

Teórico online sobre Hipersensibilidade a Medicamentos seguido pelo de Capacitação 

Prática.  

 

O Curso Teórico online sobre Hipersensibilidade a Medicamentos servirá de 

base para o curso prático. Esse curso teórico está organizado em 5 Módulos de 3 

aulas, totalizando 15 aulas sobre o tema. Todos os Módulos serão disponibilizados no 

site da ASBAI, na Universidade ASBAI e serão disponibilizados mensalmente. Ao final  

dos Módulos, para os que desejarem realizar o Curso Prático de Capacitação 

(presencial) deverão cumprir as seguintes condições: ter título de Especialista em 

Alergia e Imunologia conferido pela ASBAI e Associação Médica Brasileira ou 

Certificado de Área de Atuação em Alergia e Imunologia Pediátrica , assistir aos 

módulos com visualização completa das 15 aulas e ser aprovado(a) em avaliação 

teórica de múltipla escolha, com nota mínima 7,5.  



O custo de cada módulo será de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando o custo 

máximo de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Os associados que preencherem 

os critérios acima mencionados terão acesso ao 2º Curso Prático de Capacitação 

(presencial) a ser realizado em 2021, sem ônus adicional e poderá, na dependência do 

associado, ser efetivado em prazo de até 2 anos após a realização e a aprovação na 

avaliação teórica.  

Os interessados que não obtiverem aprovação na avaliação teórica, terão 

direito a realizá-la mais uma vez, sem custo adicional. Os participantes do 1º Curso de 

Capacitação que não foram aprovados naquela ocasião terão direito ao acesso aos 

Módulos e à participação no 2º Curso Curso Prático de Capacitação desde que 

aprovados na avaliação teórica suplementando a diferença de custos dos dois cursos, 

ou seja, R$ 300,00 (trezentos reais). 

 

Por fim, para os associados ASBAI que apenas quiserem revisar ou aprofundar 

os conhecimentos nessa área tão relevante e frequente na prática clínica, o Curso 

Teórico online por si só já é uma excelente oportunidade. 

Sejam todos bem-vindos. 

 

Diretoria da ASBAI 

Departamento Científico de Alergia a Drogas da ASBAI 


