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EDITORIAL
Caros colegas
É com grande satisfação que estamos reunidos em Porto de Galinhas, Pernambuco, para desfrutar do XXXVI
Congresso Brasileiro de Alergia e Imunopatologia. A comissão científica, reunida em várias ocasiões, não mediu
esforços para oferecer-lhes um congresso com programação científica atualizada, atraente e que será
desenvolvida durante quatro dias de atividades plenas.
A participação de convidados internacionais, experts em diferentes áreas do conhecimento alergológico e
imunológico em muito abrilhantará o nosso evento maior. De maneira inédita a sessão de Casos Difícieis
possibilitará que casos atípicos ou não da especialidade possam ser apresentados e comentados de forma
prática por especialistas na área a que o caso se refira.
Temos agendada para o primeiro dia de nosso Congresso a realização do Fórum sobre Educação em
Alergologia onde especialistas em Educação reunidos com os integrantes dos Grupos de Assessoria de Ensino,
Título de Especialista e coordenadores dos serviços formadores de especialistas em alergologia possam discutir
como implementar os diferentes métodos disponíveis para a avaliação do conhecimento em nossa
especialidade. Esse Fórum certamente nos fornecerá um documento que cremos em muito facilitará a avaliação
e futuro credenciamento dos serviços formadores de especialistas existentes em nosso país.
O simpósio de Jovens Especialistas, também uma inovação desta edição, foi formulado pelo próprio grupo
que além dos temas indicou também os seus palestrantes. A sua participação será decisiva para o
fortalecimento desse grupo em nossa Sociedade.
Mais uma vez superamos o números de trabalhos enviados para apresentação em nosso congresso, bem
como dos concorrentes aos diferentes prêmios de nossa Sociedade. A comissão de temas livres se empenhou
ao máximo para executar esta árdua tarefa de seleção dos trabalhos que serão apresentados oralmente. Por
primeira vez não haverá competição entre a apresentação oral dos temas livres selecionados e a programação
científica do congresso.
Espero que este encontro seja muito proveitoso para todos nós e tenho certeza que as atividades sociais
programadas por nossos colegas de Pernambuco em muito contribuirão para que possamos estreitar cada vez
mais nossos laços de amizade.
A todos um ótimo Congresso!
Dirceu Solé
Presidente da ASBAI
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