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               Agências reguladoras e vacinas para Covid-19. 

JAMA publica artigo de opinião destacando a importância das agências reguladoras para garantir uma 

condução transparente e rigorosa do desenvolvimento das vacinas para Covid-19. Acesse aqui.   

 

                      Evolução clínica e análise de preditores de mortalidade em pacientes 

com Covid-19 

Critical Care journal publica análise retrospectiva da evolução clínica e preditores de mortalidade em 

pacientes com Covid-19 na pandemia em Wuhan, China. Acesse aqui.  

 

                      Validade clínica de anticorpos para SARS-CoV-2. 

Annals of Internal Medicine publica estudo caso-controle avaliando a aplicabilidade clínica dos anticorpos 

para SARS-CoV-2, a associação com a gravidade da doença e a utilidade no diagnóstico de casos suspeitos 

para Covid-19 com resultado negativo no teste para detecção do vírus. Acesse aqui.  

      

               Ensaios clínicos virtuais pós Covid-19. 

BMJ publica artigo de opinião sobre a condução de ensaios clínicos na era pós Covid-19. Os autores 

discutem o papel do ensaio clínico “virtual” neste cenário. Acesse aqui. 

 

               Proteção individual completa para profissionais da saúde durante a 

pandemia de Covid-19. 

BMJ publica editorial discutindo como garantir a proteção individual completa de profissionais da saúde 

durante a pandemia e para quais equipamentos de proteção há evidências de efetividade. Acesse aqui.  

 

              Desenvolvimento rápido de vacinas para Covid-19. 

JAMA publica artigo de opinião sobre a parceria entre o governo americano e a indústria, que tem como 

objetivo fornecer 300 milhões de doses de uma vacina segura e eficaz até janeiro de 2021. Acesse aqui.   
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