
Introdução II

O XVII Manual de Otorrinopediatria da IAPO sobrevém porque conto 
com muitos amigos na comunidade da Otorrinopediatria, literalmente, ao redor 
do globo. Em 2019, 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 à 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 inúmeros acessos de vários 
países! Se alguém relacionado à 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 60 médicos, 
de 10 países de quatro continentes, contribuíram neste Manual. É interessante 
observar a cultura médica de distintos países, pois a mesma patologia sofre uma 
abordagem característica e peculiar. 

Sempre dividimos nossos Manuais em cinco sessões: a) Considerações 
gerais; b) Boca – Cabeça & Pescoço; c) 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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