
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TESTES DIAGNÓSTICOS IN VIVO COM 
MEDICAMENTOS: TESTES CUTÂNEOS E DE PROVOCAÇÃO 

 
 
A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) oferece aos 

associados com título de especialista em Alergia e Imunologia ou de Área de 

Atuação em Alergia e Imunologia Pediátrica, o Curso de Capacitação em testes 

diagnósticos in vivo com fármacos, tanto testes cutâneos (TC) como testes de 

provocação com drogas (TPD). 

 

Objetivo: Proporcionar aprendizado teórico/prático sobre os TC e TPD, com 

aprofundamento de conhecimentos, habilidades e competências sobre este 

tema. O curso será oferecido sob a forma de aulas teóricas e práticas, além de 

haver participação ativa dos alunos na avaliação e discussão de uma série de 

casos simulados com finalidade de reforçar os conceitos desenvolvidos, dentre 

os quais: 

 Identificar adequadamente o paciente que deverá se submeter a um 

teste in vivo, levando-se em consideração a relação risco-benefício; 

 Indicar o teste adequado para o paciente adequado; 

 Conhecer e utilizar dos preparos necessários para realizar os testes in 

vivo; 

 Indicar local apropriado para o teste e escolher o protocolo mais 

adequado, tentando adaptá-lo para a situação apresentada pelo 

paciente, quando necessário; 

 Identificação e abordagem rápida de intercorrências,  

 Demonstrar conhecimento em interpretar os resultados dos testes in vivo 

e, quando necessário, emitir laudo. 

 



O curso terá duração de 16 horas e constará de parte inicial teórica em que 

serão revisados os mecanismos envolvidos nas reações com fármacos, assim 

como as indicações dos TPD e na sua interpretação. Em seguida haverá 

estações práticas em que os alunos terão acesso à realização das avaliações. 

Ao término do curso, todos os participantes serão avaliados por prova teórica 

cuja finalidade será avaliar o domínio do aluno sobre os temas relacionados 

aos objetivos cognitivos. É preciso obter 84% de acertos ou mais no exame 

escrito 

 

PROVA PRÁTICA:  

Durante as estações práticas, o aluno aplicará seus conhecimentos teóricos e 

praticará as habilidades essenciais, individualmente ou como parte de uma 

equipe. Nota mínima para aprovação – 70% (setenta) 

 

A nota final geral para aprovação é de 77% (média das duas notas) 

 

Uma vez inscrito no curso, o aluno receberá material escrito contendo manual 

de protocolos e textos relacionados à prática clínica. 

 

 

 

 
 


