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A Liga de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LiPed UFRGS) é uma entidade civil sem fins 

lucrativos, criada e mantida por acadêmicos de medicina e médicos pediatras da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. A primeira Liga de Pediatria oficializada da Universidade surgiu devido aos esforços dos 

acadêmicos Juliana Motta Sebben, Laura Bertoldi Porcello, Marcus Vinicius Daldon Pavinato, Patrícia Ebone, Rosa 

Lúcia Mariani Alves, Thamyres Zanirati e Tiago Silva Tonelli, sob coordenação do Prof. Danilo Blank, chefe do 

Departamento da Pediatria da UFRGS, e colaboração da Profª Elsa Regina Justo Giugliani e do Prof. Roberto Mário 

Silveira Issler, sendo registrada na PROREXT em 01 de julho de 2014. Os objetivos da LiPed UFRGS são 

contribuir na formação acadêmica dos seus membros durante o curso de graduação e residência médica, voltada à 

área de Pediatria; estimular acadêmicos do curso de medicina e de outras áreas da saúde a colaborar nos estudos, na 

pesquisa científica, na tecnologia e desenvolvimento na área de Pediatria; desenvolver e/ou colaborar com 

campanhas de promoção da saúde da criança e do adolescente; realizar intercâmbio com outras ligas ou instituições 

voltadas à expansão do conhecimento em Pediatria. Para cumprir com nossos objetivos, realizamos diversas 

atividades como reuniões mensais (A vida do pediatra: 3 realidades, Semiologia pediátrica e a relação médico-

paciente-família, Estudos epidemiológico no Brasil e a saúde materno-infantil, Trauma pediátrico, Primeiro exame 

do recém-nascido, Abordagem clínica das leucemias e linfomas infantis, Anomalias de diferenciação sexual) e 

cursos abertos à comunidade acadêmica ( I Jornada da Liga de Pediatria da UFRGS, I Ciclo de Palestras - Em pauta: 

Interpretação de sinais e sintomas em clínica pediátrica). Além disso, os membros diretores da LiPed UFRGS 

participaram de forma ativa em atividades de intercâmbio com outras ligas e instituições voltadas à expansão do 

conhecimento em pediatria, como II e III Jornada Gaúcha das Ligas de Pediatria, Salão de Extensão 2014,  4° 

Seminário de Excelência Acadêmica do Departamento de Pediatria da UFRGS, 14° Congresso Brasileiro de Ensino 

e Pesquisa, VIII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria, XVIII Congresso Gaúcho de Educação Médica, 

SAMED UFRGS. Também estamos promovendo criação de cartilhas (protótipos de TCE e saúde bucal) para 

realizar campanhas educativas na comunidade. 
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