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RESUMO
É objetivo deste projeto apresentar um vídeo ( https://youtu.be/5Sh1PnpeKmk ) demonstrando o exame neurológico observacional
na era da COVID-19.
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A pandemia de ‘Coronavirus disease’ 2019
(COVID-19) vem impondo mudanças radicais nos
diversos sistemas de saúde, na estrutura médicohospitalar, até no relacionamento médico-paciente.
Medidas extremas visando a contenção da COVID-19
incluem o isolamento de populações (medidas de
‘lockdown’), a suspensão do atendimento ambulatorial
de rotina e cirurgias eletivas, a conversão de andares
inteiros em enfermarias dedicadas à quarentena de casos
COVID-19, com importante impacto no manejo de
diversas doenças agudas e crônicas1.
Independentemente das medidas acima, a
doença encefalovascular continua afetando a vida de
milhares de brasileiros, constituindo um dos principais
motivos de atendimento emergencial em hospital-geral,
exigindo assistência médica continuada e tempo-sensível.

Com os atuais indícios de que esta pandemia continuará
se prolongando globalmente, médicos-neurologistas e de
outras especialidades responsáveis pelo atendimento
emergencial do acidente vascular encefálico (AVE) estão
sob constante risco de exposição ao COVID-19. Visando
minimizar esses riscos, mas mantendo a eficiência e
acurácia diagnóstica do exame, inovações no exame
neurológico emergencial para o paciente com suspeita de
AVE foram implementadas em diversos centros de
referência para o atendimento de AVE2.
É objetivo deste projeto, portanto, apresentar
um vídeo ( https://youtu.be/5Sh1PnpeKmk )
demonstrando o exame neurológico observacional na
era da COVID-19, visando extrair o máximo de
informações de forma eficiente, rápida, e minimizando
os riscos de contaminação para o médico-assistente.
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