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Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria: 
interatividade e espaços de discussão

Clarissa Gutierrez Carvalho1

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 X Congresso 
Gaúcho de Atualização em Pediatria. Mais uma vez houve grande número de trabalhos 
inscritos e selecionados, mais uma vez um grande sucesso!

Foram 155 trabalhos aprovados como pôster, 3 como pôster comentado e 3 como 
apresentação oral. Grande destaque para os trabalhos das universidades do interior! 
E novamente há representatividade de grupos de outros estados, com resumos bem 
interessantes.  

Todos os trabalhos aqui apresentados oportunizam debates e discussões para qua-
lificação dos mesmos, revelando a produção científica de diversos serviços – essa 
discussão estará sendo bastante estimulada, visto que um dos grandes objetivos nessa 
nova edição do congresso é a interação e a troca de ideias.  

Um dos destaques nesse ano foi o aumento de trabalhos originais, que esperamos 
que em breve estejam figurando no BCPed e em outras revistas médicas. É possível que 
esta troca de ideias situada no Congresso Gaúcho de Pediatria possa alavancar esses 
projetos, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico de todos os envolvidos. 
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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 Científico de Pediatria, disponível em um link direto 
do site principal www.sprs.com.br. 

Abraço e um ótimo congresso a todos!


