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A Sociedade de Neurociência em Anestesiologia e Cuidados Críticos (SNACC) realizou sua 48ª Reunião Anual de 
11 a 13 de setembro de 2020, a segunda reunião autônoma desde a conferência de inverno de 1989, modelada 
após a bem-sucedida reunião do ano passado em Phoenix, Arizona. No entanto, devido a uma abundância de 
cautela relacionada à atual pandemia de COVID, a liderança da SNACC decidiu que esta reunião seria realizada 
virtualmente. Foi em grande parte pré-gravada com sessões de perguntas e respostas ao vivo que se seguiram 
às sessões de apresentação científica. Embora virtual, esta reunião continuou a conter os elementos comuns de 
apresentações de plataforma seguidas por sessões de perguntas e respostas, apresentações de resumos, 
socialização e interação de membros, envolvimento de trainees e interação em salas de exibição. O programa 
deste ano também foi único por ser tematicamente orientado, centrado na unidade neurovascular (NVU) na 
saúde e na doença. O conteúdo foi arquivado para que os membros tenham a oportunidade de participar de 
forma assíncrona nesta reunião. Havia 341 registrantes pagos representando 26 países. Outros 13 participaram 
de forma assíncrona pós-evento para obter crédito CME.  

  

DESTAQUES DO PROGRAMA  

Quando a reunião anual da SNACC foi separada da American Society of Anesthesiologists (ASA), a duração da 
reunião foi aumentada para abranger três dias inteiros em vez de apenas dois. Assim, a qualidade dos 
workshops, o número de palestras, a interação com alunos e fellows em sessões de pôsteres e no evento de 
engajamento de Trainee e o tempo para interagir informalmente no evento Research Roundtable aumentaram 
muito. Aqui estão alguns dos destaques.  

  

WORKSHOPS: Ajudando-nos a ajudar nossos pacientes!  

  



 

Page | 2  

  
©2019 Society for Neuroscience in Anesthesiology and Critical Care.  

Curso Didático ICPNT Crisis Management - Patient Safety: Patient Safety Issues in Complex Neurosurgery, 

moderado pelos Drs. Rafi Avitsian e Andrew Kofke.  

  

Ciência Básica da Unidade Neurovascular (NVU): Este workshop, moderado pelos Drs. Bill Armstead e Piyush 
Patel dedicou-se ao corpo docente de pesquisa e pesquisadores juniores e considerou a anatomia, a fisiologia e 
os aspectos translacionais da NVU na saúde e na doença.  

Ciência clínica: Drs. Deepak Sharma e Alana Flexman moderaram uma sessão que ofereceu uma visão sobre o 
que está tornando nossos pacientes mais seguros durante cirurgias complexas de cérebro e coluna.  

  

OPORTUNIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DE MEMBROS  

Pesquisa e oportunidades de carreira de pesquisa durante a pandemia - desafios e oportunidades: patrocinado 
pelo Comitê de pesquisa, moderado pelos drs. Linda Aglio e Keith Vogt, esta mesa redonda de pesquisa 
promoveu discussões informais sobre desafios e oportunidades para a condução de pesquisas básicas e clínicas 
na era de uma pandemia.  

Envolvimento do Trainee: Moderado pelo Dr. Shobana Rajan, esta sessão promoveu interação / orientação 
informal 1: 1 entre os líderes de pensamento da SNACC e jovens cientistas clínicos.  

  

PALESTRAS INCRÍVEIS E SIMPOSIA  

A Palestra de Maurice Albin foi proferida pela Dra. Edith Hamel. Uma renomada palestrante e pesquisadora, 
Dra. Hamel forneceu conhecimento sobre como a função da unidade neurovascular prejudicada (NVU) pode 
levar à doença de pequenos vasos e prejuízo cognitivo na doença de Alzheimer e demência vascular, deixando 
possibilidades abertas para o desenvolvimento de novos tratamentos nessas patologias do SNC.  

  

Demência Vascular, Doença Cardiovascular e Resultado Perioperatório: Drs. Helene Benveniste, Niccolo 
Terrando, Andre Denault e Deborah Culley continuaram o tema de como a NVU pode contribuir para o resultado 
do SNC na saúde e na doença em uma sessão moderada pelos drs. Alana Flexman e Monica Vavilala.  

  

Mulheres na Neuroanestesiologia e Educação e Pesquisa em Neurociências (WINNER) Sessão: Dra. Amy Pearson 
apresentou a palestra do WINNER intitulada “Somando-se as Pequenas Coisas: Barreiras e Oportunidades para 
Mulheres Anestesiologistas” em uma sessão moderada pelas Dras. Laurel Moore e Marie Angele Theard.  

  

Sessão do Painel do The Journal of Neurosurgical Anesthesiology (JNA): Moderada pelos Drs. Martin Smith e 
Alana Flexman. Este fantástico painel de alto-falantes, incluindo os drs. Melinda Davis, Amie Hoefnagel, Girija 
Rath e Ugan Reddy discutiram neuroanestesia e questões neurócritas e respostas à pandemia COVID-19.  
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WILLIAM YOUNG FUNDRAISER  

Este ano, o William Young Fundraiser Dinner não pôde ser realizado devido ao formato virtual. No entanto, os 
membros da SNACC enfrentaram o desafio de levantar dinheiro suficiente para promover um mergulho em água 
fria do atual presidente, Dr. Deepak Sharma, e do novo presidente eleito, Dr. Chanannait Paisansathan. O vídeo 
vale mais que mil palavras!  

https://s3.amazonaws.com/societyhq.snacc/media/SNACC+Ice+Bucket+Challenge.mp4   

  

Gostaríamos de agradecer a todos os patrocinadores por seu apoio, energia e tempo dedicado ao incentivo a 
SNACC e à nossa missão.  

  

Por último, gostaríamos de agradecer e mostrar nosso maior apreço à Vario Productions por seu suporte técnico 
no desenvolvimento de nossa capacidade de hospedar uma reunião em formato virtual e à Ruggles Service 
Corporation por apoiar outra reunião fenomenal. Seu trabalho muitas vezes passa despercebido, mas Ruggles 
nos oferece a espinha dorsal para nos ajudar a apoiar nossos membros, o público e nossos pacientes. Eles são 
um recurso inestimável para SNACC, e estamos honrados em ter sua ajuda no próximo ano.  

  

PREPARE-SE PARA A 49ª REUNIÃO ANUAL DO SNACC!  

A liderança da SNACC decidirá se haverá uma Reunião Anual 2021 híbrida ou totalmente virtual. A agenda está 
sendo desenvolvida enquanto você lê isto, mas certamente será uma experiência de aprendizado inestimável. 
Vejo você lá!  


