
Curso de Suporte de Vida em Ana�laxia 
e Asma (AALS): O Instituto de Ensino Hcor 
estabeleceu parceria técnico-cientí�ca com 

a ASBAI vislumbrando o AALS como uma 
importante e fundamental capacitação aos 

médicos alergistas e imunologistas, bem 
como aos emergencistas e intensivistas. 

Associado ASBAI conta com valor 
diferenciado para participar do AALS. 

Lives e Webinars Gratuitos: Mesmo com o advento da 
pandemia de covid-19, a ASBAI não parou e todos os cursos e 

atualizações da especialidade passaram a ser no formato 
online. Agora, com a possibilidade de retomarmos às 

atividades no formato presencial, não abandonaremos este 
canal, considerado de grande relevância e sempre com aulas 

que reúnem renomados especialistas. Webinars são 
democráticos porque dão acesso a quem reside distante dos 

grandes centros de pesquisa.  

Universidade ASBAI: Nessa 
plataforma há uma mescla de 
cursos gratuitos e pagos, mas 
– neste último caso - sócio da 

ASBAI sempre terá um 
benefício com valores 

promocionais. Se você ainda 
não conhece a Universidade 

ASBAI, con�ra.

Prezados Associados...  

Decidimos elaborar este conteúdo porque muitos 
associados ASBAI não conhecem todos os benefícios 
que estão contemplados ao �liar-se à nossa Associação: 

http://www.universidade.asbai.org.br/


Revista Cientí�ca AAAI: 
Pela sua qualidade 
cientí�ca, a Revista 

Arquivos de Asma, Alergia e 
Imunologia se tornou 

também a Revista o�cial da 
Sociedad Latinoamericana 

de Alergia, Asma e 
Inmunología SLaai. A 

publicação é gratuita e 
pode ser acessada por toda 
a classe médica brasileira.

Descontos em simpósios e congressos: 
A ASBAI estabelece inúmeras parcerias 

com outras entidades a �m de promover 
o acesso dos seus associados aos mais 
relevantes eventos da área de Alergia e 

Imunologia por meio de descontos 
especiais.

Boletim ASBAI: Enviado 
mensalmente aos 

associados por e-mail e 
WhatsApp, a publicação 

visa trazer os últimos fatos 
do mês ocorridos na ASBAI 

e na área de Alergia e 
Imunologia.

A Diretoria ASBAI é incansável na busca de aprimorar e levar 
até você o que há de mais atual na especialidade, contribuindo 
para a sua atuação como especialista e para que os pacientes 
tenham um atendimento e tratamento exemplares. 

 É uma honra ter cada um de vocês conosco.  

Diretoria ASBAI  

www.asbai.org.br

http://aaai-asbai.org.br/
https://asbai.org.br/category/boletim-asbai/

