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Apesar de ser uma sociedade científica internacional, os membros ativos da Sociedade de Neurociências em 
Anestesiologia e Cuidados Críticos (SNACC) estão atualmente restritos a 32 países em todo o mundo, e a maioria 
desses países tem um número limitado de membros da SNACC. Em um esforço para aumentar o impacto da 
SNACC para efetivamente avançar em nossa missão, o comitê de associados vem explorando oportunidades 
para aumentar e ampliar nossos membros. 

Reconheceu-se que, diferentemente de outras sociedades internacionais líderes, a SNACC não oferece taxa de 
associação com base no status econômico do país de atuação. Isso foi identificado como uma grande barreira à 
expansão global da SNACC. Consequentemente, o subcomitê de Divulgação Global propôs uma estrutura de 
taxas revisada que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração 
(https://www2.snacc.org/forms/newmemberapp.iphtml). Com base nisso, a SNACC agora fornecerá uma 
estrutura revisada de taxas de associação com base na categoria econômica de um país, conforme definido 
pelos Critérios de Grupos Econômicos do Banco Mundial. Esses critérios foram modificados para dividir as 
economias em três grandes categorias: renda alta (países da categoria internacional A), renda média (países da 
categoria internacional B) e grupo de baixa renda (países da categoria internacional C) (https: // www .snacc.org 
/ international-Membership-tiers /). Esse processo visa atrair membros de países com menos recursos, tornando 
a associação acessível. Também é esperado que leve ao recrutamento de membros de países que atualmente 
não estão representados na SNACC. 

O comitê de membros lançará uma campanha para alcançar um público global maior e expandir nossos 
membros. Espera-se também que esta iniciativa aumente o número de leitores do Journal of Neurosurgical 
Anesthesiology (JNA), divulgue a mensagem do Conselho Internacional de Treinamento Perioperatório em 
Neurociências (ICPNT), o braço educacional da SNACC. Solicitamos a todos os membros ativos da SNACC que 
espalhem esta mensagem para nossos colegas de neuroanestesia em todo o mundo para aproveitar esse 
benefício. 

 


