
Editorial
2238-0450/14/03-03/93
Copyright © by Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul

93

BCPed e Congresso Gaúcho
de Atualização em Pediatria: 

uma parceria consolidada

Leonardo Araújo Pinto1

Caros leitores e congressistas,

Estamos novamente publicando uma edição especial do Boletim Científico de 
Pediatria (BCPed) com os trabalhos científicos revisados e selecionados para o VIII 
Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria.

Os trabalhos selecionados para apresentações orais destacam a produção científica 
mais qualificada do Rio Grande do Sul na área de pediatria e saúde da criança. Além 
disso, também oportunizam debates e discussões que podem qualificar os trabalhos e 
também o congresso. 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.

Temos, em nossa região, grupos de pesquisa de diferentes áreas da pediatria, que 
trazem orgulho para a Pediatra do Rio Grande do Sul e para a Sociedade de Pediatria do 
RS. Nesta edição do congresso, foram selecionados trabalhos que demonstram a capa-
cidade de muitos colegas das mais diversas regiões do RS e do Brasil. Esperamos que 
esta parceria entre o Congresso Gaúcho de Pediatria e o BCPed possam inspirar novos 
projetos para a pediatria do RS. 
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Ao agradecermos o prestígio de todos os autores que enviaram a sua produção, de-
sejamos a todos um bom congresso e esperamos que nosso querido Congresso Gaúcho 
de Pediatria continue forte e destacado.

Com intuito de facilitar o acesso e estimular futuras publicações, a Sociedade de 
Pediatria do Rio Grande do Sul também está divulgando o site do Boletim Científico de 
Pediatria, disponível em um link direto do site principal www.sprs.com.br.

Abraço e um ótimo congresso a todos!


