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O Comitê de Pesquisa SNACC convidou todos os pesquisadores de neurociência para uma mesa redonda durante 

o Congresso SNACC 2020 na sexta-feira, 11 de setembro de 2020. A discussão do Zoom foi moderada pelos 

membros do Comitê de Pesquisa Linda Aglio e Keith Vogt. Susana Vacas, Phillip Vlisides e Dinesh Pal deram início 

à discussão relatando como a pandemia e as restrições associadas impactaram seus próprios projetos de 

pesquisa. Mais de 35 membros da SNACC e colegas interessados se juntaram à discussão para compartilhar suas 

próprias experiências e discutir oportunidades para o avanço da pesquisa em neurociência na nova realidade 

pandêmica. Os participantes de todo o espectro da pesquisa expressaram um sentimento compartilhado de 

tristeza e perda como medidas de bloqueio durante a primeira onda do espaço laboratorial fechado da 

pandemia COVID-19 e interromperam os testes clínicos. Sua incapacidade de continuar os experimentos e 

estudos práticos ameaça a produtividade acadêmica dos pesquisadores e cria preocupações sobre o 

financiamento futuro. Ao mesmo tempo, vários participantes enfrentaram barreiras para recrutar novos 

bolsistas e funcionários, à medida que as universidades estabeleceram congelamentos nas contratações e as 

limitações de viagens continuaram a impedir o intercâmbio internacional. Os cientistas-clínicos também 

endossaram desafios adicionais decorrentes do aumento das demandas de trabalho clínico. A maioria dos 

participantes concordou que o distanciamento social e o trabalho remoto criaram uma sensação de isolamento 

e distanciamento de colegas e pares que ameaça embotar a criatividade e dificultar a colaboração e a troca de 

ideias.  

  

Do lado positivo, muitos debatedores relataram que a pausa forçada de seu trabalho experimental permitiu que 

eles se concentrassem mais na análise e no resumo dos dados e forneceu um empurrãozinho bem-vindo para 

explorar novas ideias e áreas de interesse. Há um esforço concentrado para aproveitar as vantagens dos Page | 
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meios virtuais para criar reuniões mais deliberadas e frequentes com colegas, promovendo a comunidade e 

gerando novas colaborações. Os participantes também observaram que a troca de conhecimento se tornou 

mais fácil e acessível, à medida que as conferências científicas passaram de presenciais para reuniões virtuais. 

Em resumo, apesar das persistentes preocupações sobre o retorno ao laboratório ou ao espaço de ensaio clínico, 

os participantes compartilharam o otimismo de que a interação e a colaboração no espaço virtual 

proporcionarão oportunidades para o avanço da pesquisa.  

  

Reserve a data: “Café e Pesquisa”, 29 de janeiro de 2021  

Em resposta às preocupações expressas na Mesa Redonda de Pesquisa, o Comitê de Pesquisa SNACC fornecerá 

um novo fórum para os membros da SNACC e outros pesquisadores neurocientíficos interessados para apoiar a 

rede e novas colaborações e continuar a trocar idéias. A nova série “Café e Pesquisa” de discussões virtuais 

bimestrais de uma hora destacará os projetos de pesquisa dos membros da SNACC e estimulará o intercâmbio 

criativo. A primeira reunião “Café e Pesquisa” acontecerá na sexta-feira, 29 de janeiro de 2021, das 12 as 13h 

Pacific Standard Time. Marque seus calendários e convide seus colegas.  

Fique atento ao 4º Simpósio Anual de Neurociências SNACC (data a ser anunciada em breve). Com base no 
grande sucesso do 3º Simpósio Anual de Neurociência SNACC e primeiro Simpósio de Neurociência SNACC 
virtual 2020 “Neurociência Perioperatória” em maio, temos o prazer de anunciar que o Simpósio de  
Neurociência retornará em 2021. O simpósio totalmente virtual reunirá pesquisadores de neurosciência para 
compartilhar e discutir estudos em andamento e descobertas recentes relacionadas à neurociência da 
anestesiologia e cuidados intensivos. Esteja atento para uma data em breve e planeje enviar seu trabalho para 
esta oportunidade empolgante de compartilhar seus dados, aprender com os colegas e criar novas 
colaborações. O formato do simpósio incentiva a discussão e a troca aberta de ideias. As submissões de 
resumos para o Simpósio de Neurociências SNACC 2021 serão abertas no início de 2021.  
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