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BCPed e Congresso Gaúcho
de Atualização em Pediatria: 

parceria que se renova e inova

Clarissa Gutierrez Carvalho1

Prezados associados e congressistas, 

Estamos publicando, em caráter inédito, duas edições especiais do Boletim Científico de 
Pediatria (BCPed) com os trabalhos científicos revisados e selecionados para o IX Congresso 
Gaúcho de Atualização em Pediatria. Isso se deve ao grande número de trabalhos inscritos 
e selecionados para esse ano, um verdadeiro sucesso!

Vinte trabalhos foram selecionados para a edição de destaque e representam a produção 
científica em âmbito nacional na área de pediatria e saúde da criança. O Congresso Gaúcho 
recebe cada vez mais colegas de outros estados do país!

Todos os trabalhos aqui apresentados oportunizam debates e discussões para qualificação 
dos mesmos revelando a produção científica de diversos serviços – instituições ligadas a fa-
culdades e universidades, vinculadas à residência médica ou programas de pós-graduação em 
Saúde da Criança e do Adolescente. 

Recebemos muitos trabalhos originais e um número expressivo de relatos de casos. O 
relato de caso é um dos tipos mais frequentes de apresentação em congressos ou publicação 
em revistas e é uma importante fonte de informação, fornecendo subsídios fundamentais para 
o melhor diagnóstico ou tratamento dos pacientes em determinadas situações. Os relatos de 
caso constituem uma forma de apresentação científica bastante simples e importante para 
figurar nas revistas médicas e devem ser estimulados na iniciação científica e como produção 
na Residência Médica.
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Esperamos que esta parceria entre o Congresso Gaúcho de Pediatria e o BCPed possa inspirar 
novos projetos para a Pediatria do RS. 

Ao agradecermos o prestígio de todos os autores que enviaram a sua produção, desejamos 
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 Cien-
tífico de Pediatria, disponível em um link direto do site principal www.sprs.com.br. 

Abraço e um ótimo congresso a todos!


