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Prezado (a) Colega,

Nos dias atuais, com o conhecimento globalizado e as novas parcerias que vem sendo feitas entre países
com relação à difusão cultural e científica, urge a necessidade de países em franco desenvolvimento de
oportunizar aos seus profissionais programas de intercâmbio, em número cada vez maior, na nossa área de
conhecimento que  chamaríamos de Otorrinolaringologia Sem Fronteiras.

Certamente isto se faria com o aumento progressivo do intercâmbio de profissionais entre os países
desenvolvidos e em desenvolvimento, com transferência tecnológica subsidiada por órgãos governamentais
bilaterais, mas acima de tudo, com a busca incansável do tratamento e cura de inúmeras enfermidades que
acometem a nossa população.

Se considerarmos o ensino básico da área otorrinolaringológica em escolas médicas, até o ensino
especializado (residência médica), veremos que esta é uma das áreas de maior interface entre as
especialidades médicas, sendo responsável pelo tratamento de doenças altamente prevalentes, sendo estes
pacientes compartilhados por especialistas de outras áreas como os clínicos, os pediatras, com os cirurgiões
de cabeça e pescoço, com os médicos de família entre outras.

A International Archives of Otorhinolaryngology, neste ano de 2013, está premiando os três trabalhos de
metanálise publicados em nossa revista no ano de 2012 que obtiveram maior votação do nosso corpo editorial,
procurando dar ênfase a modelos de artigos que formam as bases e conceitos no conhecimento universal.
Os melhores trabalhos foram escolhidos pelo corpo editorial da revista, na seguinte ordem:

1º) Prelingual deafness: Benefits from cochlear implants versus conventional hearing aids.

2º) Bone-anchored hearing aid (BAHA): indications, functional results, and comparison with reconstructive
surgery of the ear.

3º) Cough: neurophysiology, methods of research, pharmacological therapy and phonoaudiology.

A International Archives of Otorhinolaryngology, no ano de 2014 continuará a premiar este tipo de estudo
que forem publicados num dos quatro volumes do ano de 2013.  As regras para concorrer aos prêmios
constam nesta revista.

Esperamos vê-los em breve na nossa revista, em futuras publicações.

Um grande abraço,

Geraldo Pereira Jotz

Editor Chefe
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