
O 5o Manual de Otorrinolaringologia Pediátrica tem como base as transcrições feitas 
por ocasião do IV Simpósio Internacional em Infectologia em Otorrinopediatria 
da IAPO, que aconteceu em Abril de 2005, em São Paulo. Tivemos mais de 1000 
participantes, mais de 50 conferencistas estrangeiros e 80 brasileiros. O altíssimo nível 
das apresentações deu-nos a idéia de transcrever o Simpósio e transformá-lo no nosso 
5o Manual da IAPO. Tivemos muita sorte de contar com pesquisadores top do mundo 
inteiro de diferentes áreas, de 20 países. Foi uma tarefa considerável! Optamos por 
deixar algumas das apresentações orais como foram feitas, de uma maneira informal, 
prática e objetiva. Outras apresentações foram transformadas em capítulos regulares, 
como são em geral formatados para livros. Todos os capítulos foram revistos e 
atualizados pelos seus autores. 
O estilo e a linguagem seguem o mesmo padrão dos outros 14 livros que já publiquei, 
procurando trazer aspectos atuais de forma objetiva e simples.  Cada ano, ao lançar 
um novo Livro ou Manual, minha maior preocupação é que seja realmente um livro 
com conteúdo diferente dos anteriores: é sempre um novo Manual. 
O amplo espectro de informações de “cultura médica geral” encontrado em minhas 
publicações revela minha crença na importância de abordar a criança de forma 
holística. O médico especialista em Otorrinolaringologia, por exemplo, não deve 
examinar somente a orelha direita e a esquerda, se a criança está com dor de ouvido. 
Por mais que a Medicina tenha tendência de “compartimentalização”, a cultura médica 
geral deve fazer parte da nossa formação, pois a Medicina é Ciência e Arte.  Creio que 
os textos da “Seção Generalidades” deste Manual são uma forma “suave” de facilitar a 
transmissão de conceitos gerais tão importantes quanto os das áreas específicas. 
É um livro atualizado, com uma incrível quantidade de informações, cobrindo todas 
as áreas de Ouvido, Nariz e Garganta em Pediatria, bem como alterações a elas 
relacionadas.  
Dedicamos um esforço enorme para que o 5 0 Manual da IAPO fosse publicado em 
três línguas. A versão em Inglês foi lançada em Setembro, em Toronto, no Canadá. 
Esta versão em língua portuguesa, está sendo lançada em Novembro, em Salvador, 
Bahia e a versão em espanhol, em Dezembro, na Venezuela. 

Cada membro da IAPO deverá receber seu exemplar. 

Este Manual é uma prova real do compromisso da IAPO: difusão de conhecimentos 
atualizados sem custos.  

Desfrute a leitura!
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