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Além das inúmeras demandas e desafios enfrentados por todo este ano, os membros dedicados do Comitê de 
Educação produziram novas contribuições notáveis. O "forte foco educacional" da SNACC e seus "muitos 
recursos educacionais" foram destacados pela Society for Education in Anesthesia (SEA) em seu Boletim 
Informativo do outono de 2020, e o trabalho do Comitê de Educação e do Comitê de Envolvimento de Trainees 
foi especificamente observado.  

  

O Questionário de Neuroanestesia mensal (pelos Drs. Shobana Rajan, Verghese Cherian, Suneeta Gollapudy, 
Marie Angele Theard e Hui Yang) continuou sem falha, e vários questionários deste ano tiveram o foco de 
conteúdo oportuno do COVID-19. O Artigo do Mês (pelos Drs. Amie Hoefnagel, Oana Maties, Shilpa Rao e Nina 
Schloemerkemper) tem várias adições de discussão de artigos novos e variados. O nome do Expert Audio Corner 
está mudando para Clinical Audio Corner (pelos Drs. Ben Gruenbaum, Alex Papangelou e Smita Bapat). Não 
perca “Óxido nitroso para neurocirurgia, desmascarando os mitos” com o Dr. Papangelou entrevistando o Dr. 
Jeffrey Pasternak, que foi postado no site do SNACC em junho. Um novo projeto importante do comitê é o 
desenvolvimento de material de educação do paciente para pacientes que estão antecipando a neurocirurgia. 
Esta iniciativa veio primeiro do Dr. Deepak Sharma e do Grupo de Educação do Paciente (Drs. Lauren Dunn, 
Basma Mohamed e Jamie Uejima). Agora é criado, em uma linguagem compreensível para os pacientes, 
excelentes informações impressas que os pacientes precisarão na preparação para craniotomia (acordado e 
dormindo) e cirurgias da coluna, bem como procedimentos neuro-IR. Este material está passando por revisões 
finais e revisões agora e deve estar disponível nos próximos meses. Um novo caso clínico de 
neuromonitoramento interativo será postado em breve pelo Dr. Ferenc Rabai. A Dra. Jackie Morano tem estado 
ocupado como o principal elemento de ligação entre o Comitê de Educação e o Comitê de Comunicações. O 
trabalho tem se concentrado na atualização do site da SNACC, na divulgação de eventos e materiais da SNACC 
e em vários outros esforços (incluindo também aqueles do Comitê de Engajamento de Trainees liderado pelo 
Dr. Shobana Rajan).  
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Obviamente, as sessões de PBLD ao vivo não foram realizadas este ano, mas o grupo (Drs. Shaun Gruenbaum, 
Hubert Benzon, Letha Mathews, Ryan Pong, Hemanshu Prabhakar e Shilpa Rao) agora está pronto com tópicos 
para a reunião do próximo ano, mesmo que virtual formato. Com tantas responsabilidades adicionais 
enfrentadas por tantos de nós durante esse tempo, uma suspensão foi concedida aos inúmeros colaboradores 
da Bibliografia, e eles não foram solicitados a atualizar o conteúdo para 2020. Faremos uma reavaliação no início 
de 2021, quando a próxima atualização deverá ocorrer.  

  

Com todo o trabalho mencionado acima, há algumas "vagas" no comitê. Informe-nos se você gostaria de se 
voluntariar para ajudar em algum desses itens, enviando um e-mail para mim com sua área de interesse com 
um breve resumo de sua experiência profissional. A Bibliografia da SNACC tem sido um recurso amplamente 
apreciado pelos membros da SNACC e, por muitos anos, foi liderada pelos Drs. Rachel Kutteruf e Hemanshu 
Prabhakar. Ambos estão prontos para renunciar a suas excelentes funções de liderança na Bibliografia, que é 
atualizada anualmente (durante épocas não-pandêmicas) por muitos colaboradores em diferentes áreas de 
especialização da neurociência. O Comitê de Educação está procurando dois novos membros da SNACC que 
gostariam de assumir o comando dessa empreitada.  

Como Presidente SNACC, Dra. Chanannait Paisansathan, propôs um novo esforço de segurança do paciente com 
relatórios de casos ou projetos de QI solicitados através da SNACC (por exemplo, os membros da SNACC podem 
enviar com antecedência) com verificação e comentários de um Grupo de Segurança do Paciente dentro do 
Comitê de Educação. Este grupo está se formando agora e pretende adicionar até dois colaboradores adicionais.  

  

Estamos entusiasmados com o que o Comitê de Educação tem reservado para nossos membros e aqueles que 
ainda não são membros! Fique à vontade para entrar em contato com a liderança do comitê a qualquer 
momento com ideias e sugestões sobre como podemos melhorar nosso valor para você.  
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