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Olhando para o futuro: fundamentos para uma 
SNACC mais impactante 
Deepak Sharma, MD, DM 
 
Presidente da SNACC 
 
O tempo parece ter passado, refletindo e percebendo que esta é minha última mensagem como Presidente da 
SNACC! Que jornada incrível foi ser membro dessa organização maravilhosa e ser capaz de servir como 
funcionário eleito. Este ano, como presidente, não foi como eu havia planejado, diante dos desafios 
inesperados que tivemos que enfrentar. No entanto, sou verdadeiramente grato por esta oportunidade de 
servir. Tenho orgulho da equipe de liderança que se uniu e me apoiou para garantir que continuemos 
avançando na missão da SNACC, mesmo diante de adversidades. Eu certamente desejava ter realizado mais 
pela SNACC do que fizemos, mas tenho certeza de que os futuros líderes levarão nossa organização mais 
longe. Ao pensar em passer o martelo, reflito sobre os fundamentos do nosso sucesso organizacional. A 
seguir, acredito que sejam algumas das principais áreas de foco nos próximos anos. 
 
Associação crescente e presença global 
 
O sucesso e o impacto de qualquer organização dependem amplamente de uma associação forte. Nos 
próximos anos, precisaremos trabalhar juntos para expandir a associação da SNACC globalmente em todos os 
domínios da neurociência perioperatória. Enquanto nossos membros continuam a crescer de forma constante, 
o crescimento tem sido bastante lento. Ter um representante grande e diversificado de membros de todos os 
aspectos da neurociência perioperatória é essencial para que a SNACC tenha uma voz mais forte e um impacto 
mais amplo. Iniciamos algumas iniciativas importantes este ano para expandir nossa presença global, embora 
seja necessário fazer muito mais. Apesar de ser uma organização internacional, nossa presença em várias 
partes do mundo é pequena. Precisamos fazer parceria com nossos colegas em todo o mundo e unir forças 
para realizar nossa visão. Espero que nos próximos anos tenhamos neuroanestesiologistas e neurocientistas 
de todos os departamentos do mundo representados na SNACC. Para esse fim, precisaremos revisar nossas 
estratégias de recrutamento, retenção e engajamento de membros, além de expandir os benefícios dos 
membros para atrair os melhores. 
 
Diversidade, Equidade e Inclusão 
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À medida que expandimos e crescemos, devemos abraçar sinceramente a diversidade, a inclusão e a equidade 
como nossos valores fundamentais. Nenhum ramo da medicina e nenhum campo da ciência podem realizar 
seu melhor potencial sem as contribuições de um conjunto diversificado de talentos. Diversidade significa 
muito mais para a SNACC do que muitas outras organizações, devido à distribuição geográfica e formação 
professional de nossos membros. Precisamos fazer mais para capacitar nossos membros diversos a contribuir 
significativamente para o crescimento de nossa sociedade e também de nossa especialidade. Precisamos 
garantir oportunidades de eqüidade e crescimento para nossos membros. Existe uma clara necessidade de 
investir mais em orientação e patrocínio para facilitar o desenvolvimento da liderança. A SNACC iniciou 
algumas iniciativas importantes nesses domínios, mas, novamente, há um longo caminho a percorrer! 
 
Impacto científico 
 
Os membros da SNACC fizeram enormes contribuições para o avanço da neurociência em anestesiologia. 
Como organização, a SNACC teve um impacto significativo no desenvolvimento de diretrizes clínicas e avanços 
educacionais. No entanto, como sociedade, claramente precisaremos fazer mais para apoiar a pesquisa. O 
William Young Research Award ajudou a apoiar jovens investigadores talentosos. Em um futuro próximo, a 
SNACC precisará ser capaz de financiar maiores e/ou mais prêmios de pesquisa e apoiar projetos maiores com 
alto impacto. Também precisaremos apoiar vários pesquisadores, fornecendo outros tipos de prêmios de 
desenvolvimento de carreira. Deveríamos ter como objetivo nos tornar uma importante organização de 
financiamento para pesquisa em neurociência perioperatória. 
 
Jornal de Anestesiologia Neurocirúrgica (JNA) 
 
Para o avanço de qualquer subespecialidade, é essencial que ela tenha seu próprio diário de alto impacto. 
Temos muita sorte na SNACC de ter nosso excelente periódico, o Journal of Neurosurgical Anesthesiology 
(JNA). Estou muito satisfeito com a estreita colaboração e excelente comunicação entre a SNACC e o JNA. A 
sociedade e a revista começaram recentemente novas iniciativas juntas, como o podcast da JNA e o Twitter 
Journal Club, aventurando-se em domínios mais novos para atingir um público mais amplo. Trabalhar em 
conjunto para melhorar a visibilidade e o impacto do JNA deve ser uma alta prioridade para a SNACC. 
Apoiamos fortemente a visão do editor-chefe, Prof. Martin Smith, e exortamos todos os membros da SNACC a 
considerar fortemente enviar sua melhor pesquisa para publicação na JNA. 
 
Fellowship e Desenvolvimento de Liderança 
 
Graças à visão e perseverança do Dr. Andrew Kofke, o Conselho Internacional de Treinamento em 
Neurociências Perioperatórias (ICPNT) agora é uma realidade. Nos próximos anos, tenho muita esperança de 
que o ICPNT tenha um impacto positivo e apoie o treinamento de futuros neuroanestesiologistas em todo o 
mundo. Além do treinamento clínico em neuroanestesia, será imprescindível que a SNACC e o ICPNT apoiem a 
orientação e o desenvolvimento de liderança para preparar verdadeiros líderes para o futuro. 
 
Força financeira 
 
Tornou-se muito óbvio para mim durante o meu mandato no Comitê Executivo que a força financeira é crucial 
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para permitir que levemos nossa sociedade ao próximo nível. Atualmente, a SNACC possui um fluxo de receita 
limitado. Para que a SNACC se torne uma agência de financiamento impactante apoiando e conduzindo 
pesquisas impactantes e promovendo o desenvolvimento de carreira e outras oportunidades para os 
membros, precisaremos gerar mais recursos financeiros. Exigiremos mais recursos para o funcionamento 
eficaz de nossos comitês e forças-tarefa. Para essas e muitas outras iniciativas importantes, precisaremos 
identificar novos fluxos de receita e formas de garantir apoio financeiro. Nossos esforços de captação de 
recursos precisam gerar resultados maiores e explorar outras opções, incluindo suporte filantrópico. Peço 
ajuda e contribuições de todos os nossos membros nos esforços para fortalecer a SNACC financeiramente. 
 
Imagem pública 
 
Apesar do significado de nossa missão e da natureza crítica de nosso trabalho, a SNACC infelizmente, como 
muitas outras organizações de anestesia, tem uma visibilidade limitada no público em geral. Para que nossa 
mensagem seja mais amplamente alcançável e identificável e para que a SNACC seja mais eficaz, precisaremos 
trabalhar na construção de uma imagem pública de nossa organização. Isso ajudará a conectar-se 
significativamente, não apenas com nossos pacientes, mas também com organizações filantrópicas e de 
financiamento. 
 
Colaborações com outras organizações 
 
A SNACC tem trabalhado ativamente na expansão de sua presença global em neuroanestesia. No entanto, no 
futuro, a SNACC precisará explorar alianças e parcerias com outras organizações com uma missão semelhante 
à nossa. Colaborações e relacionamentos formais com sociedades profissionais de neurocirurgia, neurologia, 
neurociência e aquelas relacionadas a outras especialidades da anestesia nos ajudarão a ser mais eficazes. 
 
Planejamento estratégico 
 
Embora eu tenha mencionado isso no final, acredito que essa é a prioridade mais importante e provável para a 
SNACC. Precisamos de um plano estratégico formal de longo prazo, cobrindo todas as prioridades acima, para 
nos guiar sistematicamente nos próximos anos. O conselho de administração votou em prosseguir com o 
planejamento estratégico este ano, o que infelizmente não aconteceu devido ao COVID-19. Espero que isso 
ocorra no futuro próximo. 
 
As listadas acima são apenas algumas das minhas idéias para áreas nas quais a SNACC deve se concentrar no 
futuro e tenho certeza de que existem outras idéias e abordagens para nos ajudar a ter sucesso. Sinta-se à 
vontade para compartilhar seus pensamentos com a equipe de liderança - precisamos da sua opinião! 
 
Foi uma grande honra servir a SNACC e sempre serei grato por esta oportunidade. Estou ansioso para 
continuara servir como um membro dedicado desta organização maravilhosa. Estou muito feliz em passar a 
responsabilidade a um sucessor muito capaz e a um bom amigo, Dr. Chanannait Paisansathan. Desejo-lhe o 
melhor.  

 


