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XI Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria: 
número recorde de trabalhos e 

espaço ampliado para interação

Matias Epifanio1

Prezados associados e congressistas, 

É um grande prazer editar esse novo número do Boletim Científico de Pediatria 
(BCPed) com os trabalhos científicos revisados e selecionados para o XI Congresso 
Gaúcho de Atualização em Pediatria. Este ano foram 208 trabalhos aprovados na 
categoria pôster, atingindo um recorde, o que nos deixa muito felizes e orgulhosos.

O objetivo deste Boletim é mostrar os diferentes trabalhos apresentados ao Con-
gresso, revelando a produção científica de diversos serviços. Chamamos a atenção para 
o número de trabalhos enviados por alunos e mestres das universidades do interior 
do estado, que vem aumentando a cada ano. 

Todos os trabalhos selecionados oportunizam debates e discussões para sua qualifi-
cação. Discussão esta que estará sendo bastante estimulada, visto que um dos objetivos 
nessa nova edição do congresso é a interação e a troca de ideias. É possível que esta 
troca de ideias promovida pelo Congresso Gaúcho de Pediatria possa alavancar esses 
projetos, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico de todos os envolvidos. 

1.	 Editor	do	Boletim	Científico	de	Pediatria.	Membro	da	Comissão	Científica	do	XI	Congresso	Gaúcho	de	Atualização	em	Pediatria.
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Com o intuito de facilitar o acesso às informações e estimular futuras publicações, 
a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul também está divulgando o site do 
Boletim Científico de Pediatria, através de um link inserido no site principal www.
sprs.com.br.  Em breve também contaremos com um aplicativo da SPRS para telefones 
celulares que tornará mais prático e rápido o aceso à informação científica.

Agradecemos aos autores que enviaram a sua produção, prestigiando assim o maior 
evento da SPRS e desejamos a todos um bom congresso, esperando que ele continue 
forte e destacado como um dos grandes eventos da Pediatria na América Latina.

Um abraço a todos!


