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Dedicamos este livro a todos os pais
que buscam informações práticas e específicas
para cuidar melhor da saúde do nariz, dos
ouvidos e da garganta de seus filhos.
Esperamos ajudar as crianças de hoje,
não só na abordagem das suas alterações
otorrinolaringológicas imediatas, mas também
a prevenir e evitar seqüelas no adulto de amanhã.

A P R E S E N TA Ç Õ E S

Em nome da otorrinolaringologia brasileira, gostaríamos de parabenizar a Dra. Tania Sih e o Dr. Ricardo
Neves Godinho por um trabalho tão importante para
nossa especialidade e, principalmente, para a população
de nosso país.
As doenças dos ouvidos, nariz e garganta das crianças
são altamente prevalentes, e um melhor conhecimento e
entendimento das mesmas, pelos doentes (e pais), resultarão em prevenção e tratamento mais eficientes.
Prof. Dr. Richard Voegels
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA
CÉRVICO FACIAL – ABORL-CCF

DE

A pequena grande obra Cuidando dos ouvidos, nariz
e garganta das crianças, escrita com carinho e esmero
para pais e cuidadores, tem o mérito da simplicidade e,
por isso, atinge integralmente seus objetivos. Preenche as
lacunas entre a cultura popular e a informação especializada, possibilitando o reconhecimento de problemas
corriqueiros que, por vezes, se tornam sérios, por suas
imbricações com o desenvolvimento normal da criança e
do adolescente. Apresenta propostas de higiene ambiental, nutricional, imunológica e corporal capazes de promover impacto positivo na saúde e no crescimento e,
finalmente, desmistifica conceitos populares muitas
vezes equivocados.
Trata-se de uma literatura que aborda de uma forma
holística os aspectos otorrinolaringológicos na infância, o
que vem ao encontro dos anseios da Sociedade Brasileira de
Pediatria, de que a criança e o adolescente sejam vistos,
mesmo pelos especialistas, de forma integral, como um ser
em transformação. Recomendo-a como leitura importante
para as famílias e profissionais.
Parabenizo a Dra. Tania Sih e o Dr. Ricardo Godinho por esta iniciativa.
Prof. Dr. Dioclécio Campos Júnior
PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA

PREFÁCIO

A área pediátrica envolvendo ouvidos, nariz e garganta inclui muitos dos problemas clínicos mais comuns
da infância, como infecções de ouvido, perda auditiva,
dor de garganta, infecções de nariz e das cavidades
paranasais, e problemas respiratórios. Os médicos com
treinamento especial em doenças pediátricas de ouvidos,
nariz e garganta podem oferecer um conhecimento
específico no diagnóstico e tratamento destes tipos de
problemas. Muitos destes transtornos podem ser abordados apenas com tratamento clínico, mas, às vezes, a
cirurgia oferece a melhor solução.
Muitos problemas, incluindo as infecções do trato
respiratório superior, tendem a diminuir à medida que a
criança cresce e seu sistema imune amadurece. Contudo,
o aprendizado da linguagem ocorre principalmente na
primeira infância e, por isso, auxiliar a audição e a fala em
uma fase precoce assume uma importância crítica. As
habilidades de linguagem são vitais para o sucesso da vida
no século XXI, e os profissionais médicos, com treinamento especializado nestas áreas, podem trazer uma contribuição vital para o desenvolvimento decisivo da criança.
SCOTT MANNING, MD
Presidente da American Society of Pediatric
Otolaryngology (ASPO) 2007-2008
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