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Mensagem da Presidente  
 

Tempo de reconexão  

 

Chanannait Paisansathan,MD,MHA 

Presidente SNACC 

 

O mundo se adaptou rapidamente nos últimos dois anos. Como resultado, 

transformamos a maneira como nos comunicamos. As tecnologias e as plataformas 

virtuais decolaram e mudaram a comunicação global de uma vez. Funcionou, mas 

na minha opinião algo estava faltando.  

Após alguns anos de isolamento e distanciamento, começamos a nos 

reconectar, de forma significativa, novamente com nossa família, amigos, 

comunidade e sociedade.  

Ironicamente, a neurociência também provou que nossa espécie vive 

interconectada. Por exemplo, somente um neurônio não pode interpretar dados 

com precisão sem que a rede neuronal trabalhe de forma coesa. Descobertas 

recentes confirmam a interconexão de várias regiões do cérebro como base para a 

consciência, o sono e a memória. E assim como o meu neurônio, preciso me 

conectar com você. Enquanto eu escrevo essa mensagem, chegou a data limite para 

a submissão dos resumos para o 50º Congresso da SNACC.  

Estou extremamente empolgada e ansiosa para receber todos de volta ao 

nosso primeiro encontro presencial após a pandemia.  

Tomamos a difícil decisão de continuar realizando a reunião no formato 

virtual nos últimos dois anos. Infelizmente, as descobertas científicas na 

neurociência diminuíram temporariamente. Agora é um momento perfeito para 

acelerarmos as coisas novamente. 
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Convido todos os membros a virem compartilhar sua nova descoberta, seu 

melhor tratamento ao paciente com doenças neurológicas e cuidados intensivos e 

mostrar a complexidade do procedimento conosco. Mal posso esperar para 

aprender com você. Nosso programa cientifico para nosso congresso anual está 

repleto de novas informações interessantes em neurociência. Além disso, também 

estamos planejando comemorar nosso 50º SNACC como um marco. 

A festa está acontecendo. Vai ser muito divertido ter você lá. 

Nos vemos em Seattle em setembro! 

 

Chanannait Paisansathan, MD, MHA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


