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Parece que vai demorar mais algum tempo para que o impacto assustador da pandemia Covid-19 desapareça 
da mente das pessoas e para que a normalidade volte. Assim, foi tomada a decisão de realizar a Reunião Anual 
da SNACC de 10 a 12 de setembro de 2021 em formato virtual pelo segundo ano consecutivo. Teremos que 
esperar mais um ano para nos encontrarmos pessoalmente em Seattle, WA em 2022. No entanto, tenho 
certeza que isso não impedirá os participantes de aproveitarem ao máximo a extravagância científica virtual 
que está por vir, pois é uma nova norma em um cenário de pandemia. A coordenadora do programa, Dra. 
Alana Flexman, e sua equipe prepararam uma programação científica que se estende por três dias. O Dr. 
Gelareh Zadeh, um neurocirurgião e também um renomado pesquisador clínico e translacional em neuro-
oncologia, apresentará "The Maurice Albin Keynote Lecture". Ela falará sobre ‘Metabólitos em tumores 
cerebrais e a barreira hematoencefálica'. Certamente iremos nos beneficiar de sua expertise e experiência. 
Uma sinopse detalhada de seu foco de pesquisa foi destacada nesta edição da newsletter. 

Nesta edição, há muitos artigos e histórias interessantes contribuídas por especialistas em neuroanestesia e 
líderes acadêmicos. A entrevista de Michael Devinney, MD, PhD, o recipiente do Prêmio William Young de 
Pesquisa em 2020, fornece uma ideia do impacto deste prêmio no trabalho de pesquisa em andamento do 
vencedor. A seção de ‘Notícias Internacionais’ regularmente apresentada ajuda a alcançar os objetivos de 
alcance global da SNACC com base na comunicação de mensagens acadêmicas/científicas e improvisando uma 
campanha de adesão global. Nesta edição, há quatro contribuições de líderes educacionais da Holanda, 
Dinamarca, Colômbia e Tailândia que deram uma visão sobre a neuroanestesia e/ou atividades de cuidados 
neurócritas em seus respectivos países. Além disso, continuamos a publicar artigos selecionados de cada 
edição do boletim informativo em chinês, espanhol e português para melhorar os esforços de divulgação. 

Espero que goste desta edição e espero vê-lo online durante o Congresso. 

 


