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                     Soroprevalência de anticorpos IgG contra SARS-CoV-2. 

Lancet publica resultados parciais de estudo de base populacional para avaliar a soroprevalência de anticorpos 

IgG contra SARS-CoV-2 em Genebra, Suíça. Os resultados referentes às cinco primeiras semanas do estudo 

estimam uma soroprevalência de 10,8% (IC 95% 8,2-13,9). Acesse aqui. 

 

                    Covid-19 e ensaios clínicos adaptativos 

Annals of Internal Medicine publica opinião sobre ensaios clínicos adaptativos no contexto da pandemia de 

Covid-19. O texto aborda as vantagens desses estudos e os cuidados necessários para assegurar a sua validade 

interna. Acesse aqui. 

 

           Desafios da educação médica durante o distanciamento social  

Lancet publica um artigo de opinião discutindo-se as dificuldades do ensino médico durante o isolamento 

social. Também é ressaltado a falta da prática no contexto do ensino durante este período e projeções do 

futuro do ensino médico após o período de distanciamento social. Acesse aqui. 

 

                     Fatores associados à mortalidade e complicações cirúrgicas em 

pacientes com Covid-19 

JAMA publica coorte comparando a incidência e os fatores associados à mortalidade e/ou complicações de 

41 pacientes cirúrgicos com Covid-19 em comparação com 82 pacientes cirúrgicos sem Covid-19.  Acesse 

aqui.  

 

                     Estratégias para o cuidado digital de pacientes vulneráveis durante a 

pandemia de Covid-19 

JAMA publica artigo de opinião discutindo os principais desafios e as estratégias digitais para manter o 

acompanhamento de pacientes vulneráveis durante a pandemia de Covid-19. Acesse aqui. 

 

                 Covid-19 e gripe 

Science publica editorial sobre a possibilidade de convergência entre a pandemia de Covid-19 e uma epidemia 

de gripe, primeiramente no hemisfério sul, onde a temporada de gripe sazonal está começando, e ao fim do 

ano no hemisfério norte. Isto levaria a uma sobrecarga ainda maior sobre os sistemas de saúde. Acesse aqui. 
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