Introdução I

Em 1995, nascia a IAPO em Buenos Aires. Sylvan Stool foi nosso primeiro Presidente,
guia e mentor. Nesta ocasião, o evento teve a participação de 1200 médicos que
testemunharam o nascimento de um tipo de organização diferente das tradicionais
sociedades profissionais.
Subseqüentemente, a organização explodiu em crescimento e nas suas funções. O
Congresso Satélite da IAPO em Buenos Aires, em 2006, teve mais de 2000 participantes. Ocorreram, nestes anos, em outras localidades, encontros satélites da IAPO
(Simpósios, Jornadas, Congressos Nacionais e Internacionais), altamente bem sucedidos, como São Paulo, Palm Desert, Guayaquil, Santiago e Cartagena. O próximo
Simpósio da IAPO será em Outubro de 2007, em São Paulo. Além dos encontros científicos, um impressionante website (www.iapo.org.br) foi criado e está sendo mantido
sob a responsabilidade de Ricardo Godinho. Muitas pessoas da IAPO têm colocado
uma enorme quantidade de esforço para criar eventos de primeira classe, tendo meu
apreço e gratidão.
A IAPO tem hoje, ao redor de 6000 membros em 72 países, e cada um recebe seu
Manual. A IAPO leva a atividade do programa de Educação Médica Continuada
(EMC) com muita seriedade, e os Manuais são um exemplo tangível disto. Sob a
visão, capacidade, persistência e coordenação de Tania Sih de São Paulo, e co-editado
por Alberto Chinski de Buenos Aires, minha pessoa de Boston, e Ricardo Godinho de
Sete Lagoas, cada texto é produzido com periodicidade anual, com tópicos recebidos
de colegas de diversos países, incluindo tanto a especialistas quanto a típicos médicos
praticantes, com igual entusiasmo. O website da IAPO sempre oferece os Manuais na
íntegra, em três línguas, portanto este 5o Manual será adicionado ao 4o, e assim por
diante. É a maior “biblioteca virtual” no assunto. Que outra organização permite a
seus membros ter acesso instantâneo a livros inteiros, na web! Algum tempo, depois
do seu lançamento, os mesmos Manuais são produzidos e distribuídos sem nenhum
custo, a pediatras e otorrinos em 10 países na América Latina e Caribe e agora em
vários países europeus.
Sylvan Stool faleceu…e, no entanto, ainda serve como nosso guia espiritual, e a IAPO
o homenageia com nosso novo 5o Manual. A IAPO expandiu-se e transformou-se
muito além do que nenhum de nós poderia sonhar em 1995 .... uma Educação Médica
Continuada eficaz e inspiradora. Esperamos que voce goste e se beneficie desta nossa
última publicação e agradecemos por participar da IAPO nesta tentativa educacional
impressa com formato de livro. Outras virão, na seqüência!
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