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Editorial

XLIV Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia:
unindo assistência médica, ensino e pesquisa
Pedro Giavina-Bianchi1

N

os Congressos médicos-científicos da ASBAI,
nós todos, alguns com certa experiência adquirida
e outros principiando na especialidade, temos a
oportunidade de ensinar e aprender e também de
assistir e apresentar os resultados de pesquisas
inovadoras. É um momento de retiro de nossas ações
assistenciais para nos dedicarmos às atividades de
ensino e pesquisa.

O cientista Albert Einstein ressaltava a importância
da imaginação e inclusive a considerava mais
importante do que o próprio conhecimento. O
seguinte pensamento lhe é atribuído: “Levantar
novas questões, novas possibilidades, olhar
os velhos problemas de um novo ângulo exige
imaginação criativa e caracteriza o verdadeiro
avanço da ciência”.

Ensinar é um dom, mas também depende de
treinamento e prática. Não consiste apenas em
transmitir conhecimentos, mas deve despertar nos
alunos interesse e uma atitude indagadora, para que
estes se identifiquem com a matéria, interajam e
participem ativamente do processo de aprendizagem.
Observo que as aulas de um professor evoluem da
seguinte maneira: em um primeiro momento são
baseadas em capítulos de livros, posteriormente
em revisão da literatura e, por fim, em experiência
própria adquirida com pacientes e pesquisas. O
melhor professor para abordar um determinado
tema é aquele que vivencia o assunto na assistência
médica e em suas pesquisas. A importância e
abrangência do ensino podem ser representadas por
uma progressão geométrica. Enquanto um médico irá
assistir a dezenas de milhares de pacientes durante
sua carreira, um professor irá ensinar milhares
de alunos que assistirão dezenas de milhares de
pacientes no futuro.

Todo saber que adquirimos e que geramos só
se torna relevante ao ser utilizado na Assistência
Médica, no Ensino e na Pesquisa. Desta premissa
advém a importância da publicação e divulgação
dos resultados das pesquisas científicas. Neste
Suplemento divulgamos os temas livres que serão
apresentados na forma de comunicação oral ou
pôster durante o 44° Congresso Brasileiro de Alergia
e Imunologia, o qual está sendo coordenado pela
Profa. Norma Rubini e pelos Profs. Dirceu Solé e
Eduardo Magalhães de Souza Lima. Cerca de 350
estudos foram submetidos, dos quais 318 foram
selecionados para apresentação, incluindo 44
apresentações orais. Muitos destes estudos são
inovadores, extremamente relevantes e deverão ser
brevemente publicados na íntegra nos Arquivos de
Asma, Alergia e Imunologia. O nível de excelência
dos manuscritos submetidos à ASBAI tem crescido
ano a ano, abrangendo as diversas áreas da
Imunologia Clínica e Alergia. Parabenizamos todos
os autores, e que os leitores disfrutem e aprendam
com os resumos publicados neste Suplemento.

O pesquisador tem como características gostar de
desafios intelectuais e de investigar o desconhecido.

1. Editor dos Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia.
Arq Asma Alerg Imunol. 2017;1(Supl 1):S1.

S1

