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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,  registrada na PROREXT em julho de 2014. A LiPed UFRGS foi  criada pelos acadêmicos
Juliana Sebben, Laura Porcello, Marcus Vinicius Pavinato, Patricia Ebone, Rosa Lucia Alves, Thamyres Zanirati e
Tiago Tonelli, sob coordenaçao do Prof. Danilo Blank, e desde entao vem sendo mantida por acadêmicos da UFRGS
com pelo menos 75% de presença nas atividades anuais, com processo seletivo anual.

O  principal  objetivo  da  LiPed  UFRGS  é  congregar  acadêmicos  e  profissionais  da  area  da  saude
interessados no aprendizado técnico-cientifico da area de pediatria, contribuindo para a formaçao profissional dos
seus  membros.  Também tem por  objetivo desenvolver  e  colaborar  com ações  voltadas  à  comunidade a  com a
finalidade de promover campanhas de promoção de saúde de crianças e adolescentes.

Foram organizadas diversas  atividades em 2016 voltadas  para acadêmicos de cursos da área da saúde
interessados no cuidado de crianças e adolescentes, entre elas, aulas mensais, as quais foram realizadas em 29 de
março (Zika Vírus, ministrada pela Dra. Lavínia Schuler Faccini), 26 de abril (Prematuro Tardio: quem é e por que
falar sobre eles, ministrada pela Dra. Clarissa Gutierrez Carvalho), 31 de maio (Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade,  ministrada  pelo  Dr.  Ricardo  Halpern),  14  de  junho  (Quando  o  Diagóstico  Salta  aos  Olhos,
ministrada pela Dra. Mariana Michalowski) na organização de Patrícia Ebone, Marcus Vinicius Daldon Pavinato,
Ariele Mello e Karine Dal Prá. Também foi organizado um curso multidisciplinar aberto a todas as universidades, a
II Jornada da Liga de Pediatria da UFRGS, realizada em 25 de junho, na organização de Patrícia Ebone, Marcus
Vinicius Daldon Pavinato, Ariele Mello e Karine Dal Prá, em que foram abordados os temas Icterícia Neonatal,
Crescimento da Criança, Abuso e Maus-Tratos e A Consulta do Adolescente. Além disso, houve participação da
Presidente da Liga de Pediatria  UFRGS Patrícia  Ebone no IX Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria
realizado entre 1 a 4 de junho. A LiPed UFRGS também está participando da organização da IV Jornada Gaúcha das
Ligas de Pediatria e da XXII Semana Acadêmica pelo trabalho da Presidente Patrícia Ebone. A LiPed UFRGS está
organizando uma ação voltada à comunidade, que será realizada em outubro de 2016. Desde 2014 os membros
diretores da LiPed UFRGS participam do Seminário de Excelência Acadêmica do Departamento de Pediatria e do
Salão de Extensão, eventos que promovem trocas de ideias e sugestões para o melhor funcionamento da LiPed
UFRGS.

A criaçao da LiPed UFRGS teve boa repercussao entre os acadêmicos. Para uma avaliaçao mais objetiva
das nossas atividades, fornecemos questionários de satisfação em todas as atividades, com a finalidade de obter um
retorno positivo do nosso trabalho e obter sugestões para melhor atender ao nosso público.
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