
Nos últimos 13 anos, tenho colaborado com a IAPO e não deixo de me 
surpreender com a forte disposição dos membros da organização em fornecer 
educação médica contínua na especialidade. Novos conhecimentos produzidos 
em qualquer canto do mundo fluem para a IAPO, onde são encaminhados aos 
profissionais de saúde: otorrinolaringologistas, pediatras, fonoaudiólogos, fono-
audiólogos, clínicos gerais e outros, sem exclusões. O objetivo é apoiar os cuida-
dos oferecidos para as crianças na América Latina e em outras partes do planeta 
com o apoio dos melhores padrões científicos. A Organização atinge localidades 
onde o acesso à informação é limitado e onde esse esforço da IAPO foi recebido 
de braços abertos.

Através da IAPO, os melhores representantes mundiais da Otorrinolaringo-
logia Pediátrica têm a oportunidade de compartilhar seus conhecimentos, seus 
resultados de pesquisa e suas opiniões. Nas reuniões, o grande público inclui 
especialmente aqueles que cuidam de crianças com as maiores necessidades e 
todos os continentes. 

A IAPO organiza congressos, simpósios e reuniões científicas nas Américas 
e seus membros participam de congressos em todo o mundo.

Todos os anos, um Manual completamente novo é publicado em inglês, por-
tuguês e espanhol, com diferentes autores, e lidando com os principais tópicos e 
questões do campo de Otorrinolaringologia Pediátrica. Muitas cópias impressas 
do manual são distribuídas em dezenas de países, mas também podem ser vistas 
pela Internet e por meio do aplicativo disponível para sistemas de telefonia móvel 
iOS e Android. Hoje, temos o prazer de celebrar a 16ª edição deste Manual.

No âmago desta tarefa, sempre encontramos a Dra. Tania Sih, mostrando 
sua liderança implacável, sua cordialidade e sua empatia, que é desfrutada por 
todos aqueles que têm o prazer de conhecê-la, ou daqueles que dela se benefici-
am. Ela participa de dezenas de reuniões médicas ao redor do mundo, nos cinco 
continentes, todos os anos, tornando a IAPO conhecida, e recrutando colegas que 
colaboram com prazer com essa extraordinária organização.

A comunidade da IAPO dá as boas-vindas a todos, independentemente de 
você vir de um país pequeno ou de um país com menos recursos.

A IAPO prova que a riqueza é expressa de maneiras diferentes em todos 
os lugares e que todos nós podemos de fato ajudar o mundo a se tornar um lugar 
melhor para se viver. 
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