Introdução I

A Dra Tania Sih e eu somos colegas e amigos há mais de duas décadas. Ela
caracteriza-se por um trabalho diligente, no sentido de assegurar conhecimento,
com a finalidade de melhorar a saúde das crianças, seja ministrando inúmeras
palestras, nos cinco continentes, seja através de livros por ela publicados, um
total de 27 até os dias de hoje. Este livro que você tem agora em suas mãos é um
testemunho do seu sonho e missão. A Dra. Tania Sih assumiu esta nobre tarefa.
A Dra. Tania Sih sem sombra de dúvidas é a líder na área da Otorrinopediatria
na América Latina, e uma das fundadora da IAPO. Ela tem dado voz e
reconhecimento para toda uma geração de otorrinolaringologistas e pediatras.
Sua enorme capacidade intelectual com proficiência e fluência em cinco línguas,
além da sua enorme energia e determinação, colocam-na como um modelo para
otorrinolaringologistas que se dedicam a atenção pediátrica nos seus respectivos
países.
A pedra angular da sua liderança tem sido a produção anual do Manual
da IAPO de Otorrinopediatria, em três idiomas (Português, Inglês e Espanhol),
co-editado com os Drs. Alberto Chinski, Ricardo Godinho e Roland Eavey.
Esta nona edição provê uma gama prodigiosa de conhecimento em
Otorrinopediatria, por especialistas reconhecidos na nossa área. Atual e relevante
é entregue “grátis” para mais de 8.000 otorrinolaringologistas e pediatras. Este
livro serve de referência maior na área e, em alguns locais é a única referência
existente em Otorrinopediatria.
Enfatizo que o impacto do trabalho da Dra. Tania Sih decorrente de seu
empenho na saúde da criança, regionalmente, é inquestionável, profundo e
inestimável. O maior presente que a Dra. Tania Sih poderá lhe oferecer é, sem
dúvida, este livro que agora está em suas mãos.
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