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Mensagem do Presidente 
Chanannait Paisansathan, MD, MHA 
Presidente SNACC 
 

Eu não posso acreditar o quão rápido o ano passou. A incerteza sobre a nossa saúde devido à pandemia global 
COVID 19 moldou nossa maneira de interagir e conduzir os negócios. Priorizamos o que é mais importante 
para nós. Colocamos uma possível descoberta científica em pausa para que a comunidade médica pudesse 
servir. No entanto, em muitos países, nossos amigos e colegas ainda estão lutando. Aprendemos muito, mas 
devemos continuar nos adaptando e inovando. Aprendi como líder que a mudança é inevitável. Como 
organização, devemos continuar a evoluir para sermos resilientes às mudanças em curso. 

Primeiro, achei que voltaríamos à normalidade no final do meu mandato como presidente. Infelizmente, isso 
não aconteceu quando escrevo esta mensagem em julho. Em segundo lugar, esperava que a SNACC tenha 
nossa reunião presencial de 2021 em Seattle, WA. Infelizmente, as notícias não foram animadoras no final de 
2020 e enfrentávamos um dilema. Então, lá vamos nós de novo, e assim pensei - o processo de renegociação e 
acordo contratual que eu não esperava fazer duas vezes como membro do Conselho Executivo e como 
presidente da SNACC. Ao final, gostaria de agradecer a vocês, membros da Diretoria Executiva SNACC, 
Conselho de Administração, Ruggles, nosso parceiro de gestão, e Dr. Alana Flexman, que fez um trabalho 
fantástico organizando a Reunião Anual virtual 2021. Eu não poderia ter feito isso sem o compromisso de 
todos com a SNACC. 

Ao refletir sobre meu papel como líder da organização, nossa missão fica clara. Queremos avançar na 
descoberta da neurociência em anestesiologia e cuidados intensivos e disseminar o seu conhecimento 
globalmente. Por exemplo, iniciamos e colaboramos com o treinamento da fellowship em neuroanestesia 
entre membros em todo o mundo (ICPNT). Acreditamos na igualdade e na diversidade da nossa profissão de 
neuroanestesiologista e intensivista para assegurar a melhor qualidade e acesso médico aos nossos pacientes. 
Estou convencido de que, para continuar nossas missões, devemos ter uma estratégia sólida. Os últimos dois 
anos requerem uma reação adaptativa. Avançando para a próxima década, é hora da SNACC precisar de uma 
abordagem transformadora. Olho para a lista de candidatos para nossos futuros líderes e me sinto muito 
grato. Quando este boletim for publicado, saberemos quem será eleito para o Conselho de Administração. 
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Estou ansioso para explorar o capítulo mais recente de nossa organização e dar as boas-vindas aos novos 
dirigentes da SNACC para 2021-2022. 


