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Mensagem do Editor
Fenghua Li, MD
Editor Chefe
A Reunião Anual da SNACC deste ano será realizada em formato virtual nos dias 11 e 13 de setembro, devido à
pandemia do COVID-19. Consiste em três dias de excelente neurociência clínica, básica e translacional. O
programa da reunião também é único, pois será orientado tematicamente e será centrado em torno da unidade
neurovascular em saúde e doença. A Dra. Edith Hamel, especialista na área de neurovascular da Universidade
McGill, fará a palestra Maurice Albin “Modulação das respostas hemodinâmicas cerebrais por estados cerebrais
e patologia”. Embora eu perca a reunião pessoalmente, a reunião virtual tem a vantagem de oferecer o mesmo
conteúdo científico sem a necessidade de viajar. Eu já me inscrevi para a reunião. Espero que todos participem
da reunião e estou ansioso para vê-los online.
Foi meu privilégio atuar como editor-chefe do boletim informativo da SNACC nos últimos três anos. Com o apoio
da equipe de liderança da SNACC, o boletim passou para um formato digital. Com base em uma pesquisa recente
com membros, o boletim ganhou popularidade desde então. O alcance internacional do boletim também
cresceu. Os artigos selecionados de cada edição do boletim são traduzidos para chinês, espanhol e português.
Estarei deixando o cargo de editor-chefe após a reunião anual. Sou muito grato a toda equipe editorial por seu
trabalho diligente para melhorar a qualidade do boletim. Também quero agradecer a todos que contribuíram
para o boletim nos últimos anos. Todos vocês fizeram o boletim com sucesso. Acredito que a Newsletter da
SNACC sob o novo Editor Chefe continuará avançando e servirá a SNACC e seus membros bem no futuro.
A edição anterior à reunião tem muitos artigos e histórias excelentes e vale a pena ler. Dr. Sharma delineou
algumas áreas importantes para a SNACC se concentrar nos próximos anos na Mensagem do Presidente. A
estrutura revisada de taxas de associação da SNACC é uma excelente iniciativa para expandir nossa associação.
As entrevistas com nossos membros destacados são inspiradoras. O artigo sobre Neuroanestesiologia na Rússia
é fascinante de ler. Espero que você goste desta edição do boletim.
Fique seguro e tenha um ótimo verão!
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