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               Testagem e rastreamento de Covid-19: experiência da Alemanha. 

Neste editorial publicado pelo BMJ, o autor relata que, embora o lockdown na Alemanha tenha sido menos 

intenso e mais curto do que em outros países europeus, a implementação precoce de testagem generalizada 

combinada com rastreamento e isolamento de contatos reduziu o número de casos e mortes por Covid-19. 

Acesse aqui.     

 

               Discussão sobre dexametasona em Covid-19. 

Novo post no blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford) discute aspectos 

farmacológicos da dexametasona, e faz uma revisão da efetividade e segurança desta droga para Covid-19 e 

em outras condições virais. Acesse aqui. 

 

                       Padrões de contato interpessoal e transmissão de Covid-19. 

Science publica estudo de modelagem com dados da pandemia da China avaliando os efeitos de medidas de 

distanciamento social e fechamento de escolas na transmissão do SARS-CoV-2. Acesse aqui.   

              

                    Telemedicina durante a pandemia de Covid-19. 

JAMA publica comentário sobre o papel da telemedicina durante a pandemia ao permitir a continuidade do 

atendimento dos pacientes. O texto aborda também os desafios dessa prática em especialidades onde a 

conexão emocional é importante, como a oncologia. Acesse aqui. 

 

                       Incidência e gravidade da Covid-19 em pessoas com HIV. 

Annals of Internal Medicine publica coorte com dados de 60 centros da Espanha avaliando a incidência e a 

gravidade da Covid-19 em 77.590 pessoas com HIV e em uso de antirretroviral. Acesse aqui. 

 

               Geração coronavírus?         

The Lancet publica editorial sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na vida de crianças e adolescentes. 

Apesar de serem menos afetados diretamente pela doença, o fechamento das escolas põe em risco a sua 

saúde e bem-estar no curto e no longo prazo. Acesse aqui. 
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