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A 48a Reunião Virtual Anual da SNACC
William Armstead, PhD
Presidente do Comitê de Planejamento do Progroma e Vice-Presidente de Educação e Assuntos Científicos
A SNACC realizará sua 48ª Reunião Anual, a segunda reunião independente desde a conferência de inverno de
1989, nos dias 11 e 13 de setembro. A Sociedade Americana de Anestesiologistas designa essa atividade para
um máximo de 12,75 AMA PRA Categoria 1 CreditsTM. A Reunião Anual deste ano é modelada após a bemsucedida reunião do ano passado em Phoenix, Arizona. No entanto, com muita cautela relacionada à atual
pandemia COVID, a liderança da SNACC decidiu que esta reunião será realizada virtualmente. Ele será
amplamente pré-gravado, com sessões de perguntas e respostas ao vivo que seguem as sessões de
apresentação científica. Embora virtual, essa reunião continuaá a conter os elementos comuns das
apresentações da plataforma, seguidas das sessões de perguntas e respostas, apresentações abstratas,
socialização e interação dos membros, engajamento dos trainees e interação da sala de exposições. O conteúdo
será arquivado para que os membros tenham a oportunidade de participar de forma assíncrona nesta reunião.
O programa deste ano também é único, pois será direcionado tematicamente, centrado na unidade
neurovascular de saúde e doença. As sessões gerais conterão uma variedade de tópicos que cobrem o trabalho
científico, tanto na ciência básica quanto na pesquisa clínica. O programa começa com pré-sessões de dia inteiro
na sexta-feira. O sábado será um dia inteiro de programa, e o domingo terminará no meio da tarde.
Na sexta-feira, três sessões matinais diferentes estão disponíveis e serão executadas simultaneamente. Como
essas sessões são alinhadas e virtuais, os registrantes terão a oportunidade de se mover livremente entre as
sessões. No entanto, você pode reivindicar apenas o AMA PRA Categoria 1 CreditsTM para uma sessão. Primeiro,
há o Curso Didático de Gerenciamento de Crises*. A segunda opção na manhã de sexta-feira é dedicada a
professores de pesquisa e pesquisadores juniores que considerarão a Ciência Básica da Unidade Neurovascular.
A última sessão da manhã de sexta-feira é uma sessão de Ciências Clínicas. Sexta-feira termina com uma sessão
de Engajamento do Trainee com ex-presidentes e líderes de pensamento da SNACC. Coincidente com a última
sessão será a oportunidade de socialização dos registrantes. Ambos serão realizados como um intercâmbio livre
de registrantes entre várias salas de chat virtuais estabelecidas.
O sábado começa com a palestra de Maurice Albin, da Dra. Edith Hamel, especialista na área da unidade
neurovascular. A palestra do Dra. Hamel será sobre a modulação das respostas hemodinâmicas cerebrais por
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estados cerebrais e patologia, seguida por uma sessão geral sobre demência vascular, doença cardiovascular e
resultado perioperatório.
Também neste sábado, a Women in Neuroanesthesiology and Neuroscience Education and Research (WINNER)
é destaque. À tarde, o Dr. Max Kelz, Presidente da Comissão de Assuntos Científicos, organizou os primeiros
prêmios de apresentação oral do Melhor do Encontro em neurociência básica e clínica/translacional durante a
primeira sessão de pôsteres. Esta sessão será organizada virtualmente de modo que os membros possam se
mover de forma assíncrona entre categorias de tópicos abstratas e apresentadores, permitindo uma
visualização individualizada. Perguntas e respostas ao vivo com o autor do pôster seguirão a apresentação.
Após a sessão de pôsteres, ocorrerá a segunda sessão geral, intitulada Microbiome, Neuroinflammation e POCD.
A manhã de domingo começará com as melhores apresentações básicas abstratas de ciência e pôsteres,
seguidas pelo balanço da segunda sessão de pôsteres. O momento desta sessão de pôsteres no início do dia é
centrado no aumento da facilidade dos membros de todo o mundo em participar de uma sessão de perguntas
e respostas ao vivo após cada apresentação de pôsteres. A terceira sessão geral da reunião, intitulada Prevenção
e manejo do AVC perioperatório e papel da unidade neurovascular, termina o programa da manhã de domingo.
À tarde, a sessão do ano em revisão do Journal of Neurosurgical Anesthesiology (JNA) será moderada pelo Dr.
Martin Smith. As apresentações da reunião de negócios e prêmios da SNACC seguem diretamente, incluindo a
apresentação pelo destinatário do John D. Michenfelder New Investigator Award.
O programa deste ano é repleto de uma grande programação de palestrantes e especialistas e estamos
confiantes de que esta Reunião Anual atenderá às suas expectativas de alta qualidade e programação científica
diversificada.

*Manutenção da certificação no programa AnesthesiologyTM e MOCA® são marcas registradas da The
American Board of Anesthesiology®. MOCA 2.0® é uma marca comercial do American Board of Anesthesiology®.
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