Introdução I

Tenho a honra e o privilégio, na qualidade de Presidente da Interamerican
Association of Pediatric Otolaryngology (IAPO), de agradecer a todos os
contribuintes para este XIV Manual da IAPO, dando as bases para levar adiante a
missão da IAPO, de melhorar a saúde e o bem estar de todas as crianças, ao redor
de distintas partes do mundo.
As alterações dos ouvidos, nariz e garganta, nas crianças, são um desafio para
todo o provedor de saúde, uma vez que cobrem um espectro amplo de patologias
que vão, desde um simples resfriado, uma otite média, uma amigdalite, a alterações,
como por exemplo, do sistema aerodigestivo, que requerem intervenções rápidas
e, por vezes, multidisciplinares. O XIV Manual da IAPO inclui, como os Manuais
anteriores, virtualmente, todos os aspectos clínicos e cirúrgicos das patologias dos
ouvidos, nariz e garganta, sendo uma ferramenta extremamente útil para ajudar, na
prática diária, aos que atuam nesta área da saúde. É, também, recomendado para
os estudantes de Medicina, em qualquer nível.
O que é único, neste Manual da IAPO é que, ao contrário dos livros textos
que são publicados uma vez, estes Manuais são publicados anualmente, dando
a oportunidade de se familiarizar, a todos que o leem, com as novas guias de
orientações, com as últimas novidades, descobertas e estudos, proporcionando o
que tem de mais novo, o state of the art médico e cirúrgico, escrito por autoridades
reconhecidas mundialmente, na área da Otorrinopediatria.
Gostaria, também, de expressar minha admiração sincera pela minha querida
amiga e colega, Dra. Tania Sih, por sua dedicação e trabalho árduo para publicar,
a cada ano, um novo Manual da IAPO, brindando a todos, com esta fonte de
conhecimento valiosa, permitindo um cuidado e atenção médica cada vez melhor,
para as crianças que estão sob nossos cuidados.
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