
Quando um livro-texto é preenchido com informações, ele pode mudar os 
padrões de prática, informar as orientações e permitir a transmissão do conhec-
imento. Este livro, você verá, faz muito mais. Quando um livro didático é cheio 
de conhecimento e amor, o resultado de sua produção, distribuição e aplicação 
muda o mundo todo. É o que este Manual sempre fez e, com esta nova edição, 
continuará a ser feito.

O conhecimento otorrinolaringológico flui de duas maneiras. O professor 
explica o tópico. O aluno entende o assunto e o adapta ao paciente no contexto em 
que se encontra. Às vezes, esse ambiente é muito diferente daquele que o profes-
sor imaginou. O aluno então demonstra o aprendizado bem-sucedido e o professor 
(se for sábio e se estiver atento) aprende novamente sobre o tópico no qual eles 
são considerados especialistas. É assim que o Manual que você está segurando 
na mão funciona. É cheio de conhecimento e amorosamente preparado para você 
praticar, interpretar e aplicar aos cuidados das crianças. Esperamos, então, que 
você relate quando o ajudou, onde ele falhou e onde você pode adicionar as mel-
horias. Só então o conhecimento fluirá como pretendido, nos dois sentidos.

A IAPO - que eu pronuncio como sinônimo a Prof. Tania Sih, entende esse 
fluxo bidirecional de conhecimento do professor para o aluno, de continente para 
continente, de língua para língua de aluno para professor... e vice-versa. Ela en-
sinou o conceito para mim. Tome este Manual e este conceito gratuitamente. Em 
troca, pedimos apenas que você, por sua vez e com o tempo, nos ensine, para que 
juntos possamos melhorar nosso cuidado com as crianças que todos servimos. 
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