
Este é o 5o Manual de Otorrinolaringologia Pediátrica da IAPO.  O conceito de 
produzir, anualmente, um compilado amplo na área da Otorrinolaringologia Pediátrica 
é admirável; entretanto a implementação deste sonho ou desejo, consistentemente, 
nos últimos nove anos, por si só já é um fato excepcional. A maioria dos livros textos 
tem um período gestacional de muitos anos, e estão desatualizados na ocasião da sua 
impressão e lançamento, e custam aos seus editores muitos cabelos brancos. É um 
crédito muito grande de Tania Sih que, com uma mistura de competência, charme e 
determinação de aço, continua a persuadir os autores, distinguidos e muito ocupados 
especialistas, para que contribuam regularmente para o Simpósio da IAPO em São 
Paulo, com conferências e sumários do state of the art na nossa subespecialidade.  
Nesta tarefa, ela foi habilmente amparada pelos seus co-editores, Roland Eavey, 
Alberto Chinski e Ricardo Godinho. Este 5o Manual é de altíssimo nível, com revisões 
dos últimos avanços de todos os aspectos da ORL Pediátrica.  

A IAPO tem como base o eixo da Terra, da Patagonia ao Alaska, com alguns ramos 
colaterais que se estendem em direção ao Caribe, Austrália, Ásia, África e Europa. Sua 
base maior repousa em uma terra na qual estão aproximadamente 20 países, com uma 
população perto de 500 milhões, onde mais de 65% vive ao Sul da fronteira Estados 
Unidos-México. Aí existe uma clara necessidade para este Manual. Entretanto, 
este Manual é mais que um simples texto padrão, monoglota: ele é publicado 
simultaneamente nas três principais línguas representadas do continente americano do 
Norte, do Centro e do Sul.  Ele também tem o mérito de ser distribuído sem custos, 
até para países em continentes longe da principal base de ação da IAPO, para médicos 
de muitas disciplinas, em 72 países. Isto o faz único, indo de encontro às necessidades 
de inúmeros profissionais dedicados, que têm a responsabilidade de atender crianças, 
as quais têm a maior necessidade de uma atuação médica atualizada. 

É uma grande honra ser convidado por Tania Sih para contribuir com este Prefácio para 
o 5o Manual da IAPO. Este Manual é um crédito verdadeiro à nossa subespecialidade 
da Otorrinolaringologia Pediátrica. Estejam certos que o mesmo irá servir para uma 
grande e justa causa. 
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