
O IX Manual de Otorrinopediatria da IAPO aconteceu porque sou muito feliz 
em ter amigos na comunidade otorrinolaringológica ao redor do mundo. Em 2010, 
sendo conferecista em inúmeros Congressos Médicos internacionais e dentro do 
Brasil, tive ocasião também de assitir muitas apresentações excelentes. Convidei 
muitos destes palestrantes que julguei interessantes, para contribuirem ao nosso 
Manual.  Praticamente nunca obtive uma resposta negativa! Graças a isso, a 
IAPO faz um verdadeiro "serviço científico comunitário", através de educação 
médica continuada (EMC), com a vantagem adicional que os nossos Manuais não 
podem ser vendidos: são ofertados, sem custos, aos nossos associados. Tempos 
depois (ao redor de dois anos após lançados e distribuídos em primeira mão aos 
nossos membros), os Manuais da IAPO são colocados na nossa website (www.
iapo.org.br), sendo esta "Biblioteca Virtual de Otorrinolaringologia" em três 
idiomas (Espanhol, Inglês e Português) a mais extensa e completa no seu gênero! 
Temos tantos acessos de mais de 90 países diariamente! Se alguém relacionado 
com atenção médica lê os nossos Manuais, sem dúvida estará sendo ajudado com 
tópicos atualizadíssimos a tratar melhor seus pequenos pacientes.

Quando alguém diz "state of the art" significa excelência! Acredito que este 
Manual em particular é um compromisso verdadeiro para dar a você, o leitor, o 
que existe de mais atual, e amplo conhecimento na área. Mais de 50 médicos de 
15 países contribuiram para este Manual. Sempre dividimos nossos Manuais em 
cinco Sessões: a) Generalidades; b) Boca- Cabeça e Pescoço; c) Nariz e Cavidades 
Paranasais; d) Orelha; e) Audição e Distúrbios da Comunicação.  Não somente 
todas as áreas interessadas e afins à Otorrinopediatria são cobertas, mas também 
consideramos que a Seção de Generalidades é muito importante para ampliar os 
horizontes afora da boca, do nariz e das orelhas, sendo importante como cultura 
médica geral. É relevante para nós, profissionais da saúde, ajudar a população 
pediátrica com uma abordagem mais holística. Não temos muito tempo disponível 
na nossa vida já atribulada, por isto fica mais fácil e conveniente ter uma 
publicação anual, completamente nova e distinta das anteriores, atualizadíssima 
e com informações valiosas para a nossa prática diária. Tudo isto é oferecido nos 
Manuais da IAPO.
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