
Como Presidente da Associação Interamericana de Otorrinopediatria (IAPO), 
tenho a honra e o privilégio de agradecê-lo pelo seu interesse e suporte à IAPO na 
sua missão de melhorar tanto a saúde das nossas crianças, quanto sua qualidade de 
vida. A região da cabeça e pescoço de cada criança possui características faciais e 
beleza únicas criando sua identidade aos pais, familiares e amigos. É igualmente 
importante, toda a comunicação entre pais e filhos, começando com o primeiro 
choro do bebê e continua expandindo suas interações através de palavras emitidas 
por seus sistemas fonatórios e a escuta atenta promovida por seus ouvidos. Tudo 
começa com a primeira inspiração, seus corpos jovens somente podem vir a 
crescer se o nariz e as passagens do sistema laringotraqueal estiverem permeáveis, 
sem obstrução, permitindo o livre acesso de oxigênio aos seus pulmões. 

Todos os promotores de saúde responsáveis pela integridade dos ouvidos, 
nariz e garganta, bem como do seu aparelho respiratório, são desafiados 
constantemente a prover intervenções sábias e cuidadosas para orientar de forma 
segura as crianças que tiverem sob suas responsabilidades, maximizando seus 
potenciais para o aprendizado adquirido nos seus estudos e suas vidas adultas. 

O XI Manual da IAPO está dedicado para assistir a todos nós para realizar 
o que for de melhor aos bebês e crianças que estejam sob nossa responsabilidade 
médica. A Dra. Tania Sih e seus estimados colegas conduziram adiante este caminho 
para promover este livro texto desde que a IAPO foi criada. O conhecimento e 
a informação contida neste livro são a somatória dos diagnósticos atuais e do 
tratamento, virtualmente, de todas as alterações na área de ouvido, nariz, garganta, 
audição, cabeça e pescoço, na população pediátrica. 

Com toda a certeza, leia este texto com interesse e o mantenha próximo 
à sua mesa no local de trabalho, para referências. Compartilhe o mesmo com 
estudantes e colegas interessados. Vá em frente para ajudar todas as crianças a 
serem saudáveis, a confiarem nos adultos que a direcionem ao seu novo mundo e 
dias mais felizes. Nós, da IAPO, dedicamos nossas vidas para ajudá-lo a prover a 
melhor atenção de saúde na sua prática médica. 
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