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 Estudo sendo realizado pelo Instituto do Cérebro de
Pernambuco e UFPE, através do pesquisador e doutor Ribas,
vem apresentando um padrão comum entre os pacientes,
durante e após o COVID-19, relacionados ao sistema nervoso
e o cérebro como no caso dos baixos níveis do índice
barorreflexo (oxigênio funcional) e alterações da
Hemodinâmica.

 Outro estudo de Jennifer Frontera, neurologista do hospital
NYU Langone Brooklyn que atende pacientes com covid,
relata que as descobertas estão levantando preocupações
sobre o impacto do coronavírus no cérebro e no sistema
nervoso.

 Além do sinais familiarizados do COVID19, outros sinais mais
incomuns estão surgindo em novos relatórios das linhas de
frente.Um estudo publicado no Journal of the American
Medical Association na semana passada descobriu que 36,4%
dos 214 pacientes chineses apresentavam sintomas
neurológicos.

Revisões



 "Você já ouviu falar que esse é um problema respiratório,
mas também afeta o que mais nos preocupa, o cérebro",
relata Andrew Josephson, presidente do departamento de
neurologia da Universidade da Califórnia em San Francisco.

 Não é totalmente surpreendente para os cientistas que o
SARS-CoV-2 possa afetar o cérebro e o sistema nervoso, pois
isso foi documentado em outros vírus, incluindo o HIV, que
podem causar declínio cognitivo se não forem tratados,
explicou Michel Toledano, neurologista.

Revisões

 Frontera, que também é professor da NYU School of Medicine, faz parte de um projeto
internacional de pesquisa colaborativa para padronizar a coleta de dados.Sua equipe está
documentando casos notáveis, incluindo convulsões em pacientes com COVID-19 sem
histórico prévio dos episódios e novos padrões "únicos" de pequenas hemorragias
cerebrais.

 "Estamos vendo muitas consultas de pacientes que se apresentam em estados
confusionais", relata Rohan Arora, neurologista do hospital de Forest Island, em Long
Island. Diz que isso descreve mais de 40% dos pacientes após receber alta do COVID19.



A importância dos Treinamentos em
Neurometria pós COVID19, para que
possamos restabelecer a estrutura
nervosa nos seguintes índices:

• Barorreflexo
• Hemodinâmica
• Controle de Ansiedade
• Simpático e Parassimpático
• Respiratórios
• Cardiofuncional
• Resposta Fisiológica.

Será de um alto grau de importância à
saúde física e emocional desses pacientes.

Recomendamos a todos os profissionais
de Neurometria que apliquem os
protocolos imediatamente após a alta
desses pacientes, para que possamos
diminuir esse "pane" do sistema nervoso.



Importante sempre refazer o Exame DLO para analisar se os seguintes índices:
Barorreflexo, Hemodinâmica, Reserva Funcional e Cardiofuncional estão melhorando.
Esses índices são os mais importantes!

ÍNDICES QUE DEVEM APRESENTAR MELHORAS ESTÁ COM CÍRCULO EM VERMELHO



Fabricação e desenvolvimento da tecnologia


