
Introdução I

Como Presidente da Associação Interamericana de Otorrinopediatria (IAPO), 
tenho a honra e o privilégio de agradecê-lo pelo seu interesse e suporte à IAPO na 
sua missão de melhorar tanto a saúde das nossas crianças, quanto sua qualidade de 
vida. A região da cabeça e pescoço de cada criança possui características faciais e 
beleza únicas criando sua identidade aos pais, familiares e amigos. É igualmente 
importante, toda a comunicação entre pais e filhos, começando com o primeiro 
choro do bebê e continua expandindo suas interações através de palavras emitidas 
por seus sistemas fonatórios e a escuta atenta promovida por seus ouvidos. Tudo 
começa com a primeira inspiração, seus corpos jovens somente podem vir a 
crescer se o nariz e as passagens do sistema laringotraqueal estiverem permeáveis, 
sem obstrução, permitindo o livre acesso de oxigênio aos seus pulmões. 

Todos os promotores de saúde responsáveis pela integridade dos ouvidos, 
nariz e garganta, bem como do seu aparelho respiratório, são desafiados 
constantemente a prover intervenções sábias e cuidadosas para orientar de forma 
segura as crianças que tiverem sob suas responsabilidades, maximizando seus 
potenciais para o aprendizado adquirido nos seus estudos e suas vidas adultas. 

O X Manual da IAPO está dedicado para assistir a todos nós para realizar 
o que for de melhor aos bebês e crianças que estejam sob nossa responsabilidade 
médica. A Dra. Tania Sih e seus estimados colegas conduziram adiante este caminho 
para promover este livro texto desde que a IAPO foi criada. O conhecimento e 
a informação contida neste livro são a somatória dos diagnósticos atuais e do 
tratamento, virtualmente, de todas as alterações na área de ouvido, nariz, garganta, 
audição, cabeça e pescoço, na população pediátrica. 

Com toda a certeza, leia este texto com interesse e o mantenha próximo 
à sua mesa no local de trabalho, para referências. Compartilhe o mesmo com 
estudantes e colegas interessados. Vá em frente para ajudar todas as crianças a 
serem saudáveis, a confiarem nos adultos que a direcionem ao seu novo mundo e 
dias mais felizes. Nós, da IAPO, dedicamos nossas vidas para ajudá-lo a prover a 
melhor atenção de saúde na sua prática médica. 
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O X Manual de Otorrinopediatria da IAPO acontece porque sou aquinhoada 
com muitos amigos na comunidade de Otorrinopediatria (literalmente) ao redor 
do globo. Em 2011, sendo palestrante em inúmeros eventos científicos fora 
das fronteiras brasileiras, em cinco continentes, fui testemunha de excelentes 
apresentações. Convidei estes “speakers” fantásticos para contribuírem com o 
nosso Manual da IAPO. Quase nunca obtive uma resposta negativa! Graças a 
isto, a IAPO realiza um verdadeiro “serviço científico comunitário”, decorrente 
do fato que nossos Manuais não podem ser vendidos. Eles devem ser doados 
(sem custos) aos membros da nossa organização – IAPO.  Posteriormente, eles 
estarão a disposição, no nosso website (www.iapo.org.br), fazendo com que nossa 
“Biblioteca Virtual de Otorrinopediatria” em três idiomas (Espanhol, Inglês e 
Português) seja a mais extensa no gênero! Temos tantos acessos de tantos países! 
Se alguém relacionado com a área de atenção médica ler nossos Manuais, por 
certo será atualizado anualmente com assuntos que levarão a abordar melhor seus 
pacientes. 

Quando alguém diz “a state of the art” significa excelência! Penso que este 
Manual em particular é um verdadeiro compromisso para dar, a você, leitor, maior 
atualização e expansão dos seus conhecimentos na área. Mais de 50 médicos 
de 15 países dos cinco continentes contribuíram neste Manual. É interessante 
observar a cultura médica de distintos países, pois uma mesma patologia sofre 
uma abordagem característica e peculiar. 

Sempre dividimos nossos Manuais em cinco sessões: a) Considerações 
gerais; b) Boca – Cabeça & Pescoço) Nariz e Cavidades Sinusais; d) Ouvido, 
e) Audição & Alterações da Comunicação. Isto é relevante para nos ajudar em 
uma abordagem mais holística aos nossos pequenos pacientes. Não dispomos de 
muito tempo livre nestes dias agitados, portanto é mais fácil e conveniente ter 
anualmente em um único livro o que existe de informação mais atualizada, com 
uma escrita fácil e agradável. 

Desfrute a leitura!
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