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O Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria, promovido pela Sociedade de Pediatria 
do Rio Grande do Sul, apresenta no mês de junho/2013 a sua sexta edição. O êxito das edições 
anteriores confere ao evento o destaque de encontro anual máximo da comunidade pediátrica 
gaúcha, já com perfil de atração de muitos colegas de outros estados.

Têm sido um marco do congresso o recebimento e apresentação de resumos e pôsteres que 
revelam a produção científica de diversos serviços. Uma grande parte destas instituições está 
ligada a faculdades e universidades, sendo, em sua maioria, instituições vinculadas à residência 
médica ou programas de pós-graduação em pediatria.

Valorizamos muito esta tradição. A riqueza destes trabalhos nos move a divulgar os resumos, 
a partir desta edição do congresso, em segmento de consulta mais ampla, o Boletim Científico 
de Pediatria (BCPed), da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Este periódico vem 
conquistando espaço e boa aceitação na comunidade pediátrica; tem visibilidade crescente, 
sendo recentemente indexado ao IBICT e ao Google Scholar.

Ao agradecermos o prestígio de todos os autores que enviaram a sua produção, passamos, a 
partir deste ano, a registrar os resumos no nosso Boletim Científico de Pediatria. Essa colabora-
ção entre o Congresso Gaúcho e o BCPed deve ser uma constante para as próximas edições do 
congresso, pois permite ao evento ter os seus resumos publicados em periódico reconhecido; e 
também permite ao BCPed a divulgação da produção científica qualificada apresentada neste 
congresso. Esta cooperação deixa claro um dos objetivos mais importantes destas duas inicia-
tivas da SPRS: possibilitar a atualização científica permanente dos pediatras e profissionais de 
áreas de atuação ligadas à saúde da criança.

1. Presidente do VI Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria.

2.	 Editor	do	Boletim	Científico	de	Pediatria.
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