
Introdução I

Como sabemos, existem diferenças na incidência e na apresentação das doenças 
em diferentes grupos etários, e devemos individualizar o tratamento para cobrir as 
necessidades de cada paciente, tendo em mente como único objetivo dos nossos 
esforços curar ou, se não for possível, “abrandar” seus problemas de saúde.  
 
A maneira de melhorarmos como especialistas na área de Otorrinopediatria é 
sempre por meio da educação médica continuada. 
 
A IAPO, uma organização médica reconhecida mundialmente, trabalha de forma 
incansável para atingir este objetivo da educação médica continuada utilizando, 
além dos seus Manuais, a página da Web (www.iapo.org.br). Muitos Manuais, 
com capítulos escritos por especialistas reconhecidos mundialmente, têm sido 
publicados sempre em três línguas: Português, Espanhol e Inglês, e sempre distri-
buídos ao redor do mundo. 
 
A qualidade deste Manual, bem como dos seus predecessores, é excelente. Reflete 
o conhecimento de muitos especialistas no campo da Otorrinopediatria em vários 
tópicos, diferentes e abrangentes. Serve como uma consulta de referência nos últi-
mos desenvolvimentos e conquistas na área de conhecimento, pela reconhecida 
capacidade e experiência de seus autores.  Este Manual promove uma progressão 
da Otorrinopediatria como uma subespecialidade internacionalmente reconhecida 
e serve como atualização aos nossos colegas. 
 
A Dra. Tania Sih e a IAPO devem ser enaltecidos pela qualidade do material e 
pelo seu esforço contínuo  para aprimorar a Otorrinopediatria. 
 
   

Teolinda Mendoza de Morales, MD
Presidente da IAPO 2006-2010
Ex-Presidente  da Sociedade Venezuelana de ORL 
 

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Portugues


O VIII Manual de Otorrinolaringologia Pediátrica da IAPO segue o mesmo 
padrão dos anteriores. Quando o autor envia seus capítulos, coloco-os sempre em 
uma linguagem própria característica, para imprimir uma personalidade uniforme 
da escrita. Esta é a razão pela qual, apesar de serem 55 autores de 10 países de 
quatro continentes, o leitor tem a sensação de ter uma mesma “fluidez”  na leitura. 
O estilo deverá ser conciso, objetivo, e o conteúdo o mais atual possível. Sempre 
que lanço um novo Manual tenho a preocupação do mesmo não ser repetitivo. Até 
considero muitas vezes, os mesmos temas, por exemplo: “sinusite” - porém sob a 
ótica de uma alergista britânica e de um cirurgião americano, e assim por diante. 
O “cardápio” deve ser variado e “apetitoso”! Os chefs (no caso os autores) são 
escolhidos a dedo para propiciarem um deleite científico que seja abrangente em 
todos seus aspectos e sentidos. 
 Acho importante sempre ter uma introdução como a Seção de Generalidades para 
aumentar a cultura médica em outras áreas de atuação. Isto reflete claramente a 
nossa preocupação pela criança que deverá ser vista de forma holística e abran-
gente. Os Otorrinolaringologistas, por exemplo, não deverão examinar somente o 
ouvido direito e o esquerdo, se a criança tiver dor de ouvido. Mesmo com a tendên-
cia atual da Medicina mais “compartimentalizada”, a cultura médica geral e uma 
anamnese acurada deveriam estar incluídas na prática, pois a Medicina é Ciência 
e Arte! Este Manual cobre as informações mais atualizadas na Otorrinopediatria, 
em todas as áreas: Boca, Cabeça e Pescoço, Nariz, Ouvido e Audição. 
 Dediquei um grande esforço para publicá-lo em três idiomas: Português, Espanhol 
e Inglês. Com leitores em 83 países do mundo, além de todo o continente ame-
ricano e Caribe, em áreas como nunca antes sonharia, como Butão (Myamar), 
países assolados por guerras (Afganistão e Iraque), países árabes, asiáticos 
(cobrindo China, Japão, Laos, Vietnã, Cambodja, Filipinas, Malásia, Indonésia), 
todos os países europeus (leste e oeste), muitos países da África, Oceania, além 
da Austrália e Nova Zelândia, lugares como Ilhas Solomon, até leitores médicos, 
membros da IAPO, da etnia inuit (esquimó)!      
Este Manual é uma prova concreta do esforço e compromisso da IAPO com a 
difusão de conhecimentos sem custos! 

Desfrute a leitura! 
 
Tania Sih
Secretária Geral da IAPO
Presidente do Comitê de Pediatria da IFOS 
(International Federation of ORL Societies)
Professora da Faculdade de Medicina da USP
São Paulo, Brasil
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