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                           Plasma de pacientes recuperados para Covid-19. Revisão 

sistemática rápida 

Nova atualização da revisão sistemática rápida avaliando o uso de plasma de pacientes recuperados para 

Covid-19 foi publicada no site da Oxford-Brazil EBM Alliance. Foram analisados 13 estudos clínicos com 

importantes limitações metodológicas e a certeza final da evidência foi considerada como sendo muito baixa 

para todos os desfechos avaliados. Acesse aqui.  

 

                 Profissionais de saúde e a “segunda onda” da pandemia 

BMJ publica artigo de opinião discutindo como os profissionais de saúde devem se preparar para a “segunda 

onda” da pandemia. Acesse aqui. 

 

             Transmissão de Covid-19 entre familiares e moradores da mesma 

residência 

Resultados de um coorte retrospectivo publicado no Lancet Infectious Disease sugerem que, entre familiares 

e moradores da mesma residência, a Covid- 19 pode ser transmitida mais facilmente do que a síndrome 

respiratória aguda grave (SARS) ou a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS). Acesse aqui. 

 

                 Comportamento do SARS-Cov-2 em populações controladas 

Editores do NEJM discutem a transmissão do SARS-CoV-2 a partir de populações controladas da Islândia 

e do navio Diamond Princess. Acesse aqui.  

 

             Lições da pandemia de Covid-19 

Prof. Denizar Vianna discute as lições aprendidas com a pandemia de Covid-19 no Brasil. A live será mediada 

pelo INAFF e acontece amanhã (19/06), às 19h. Acesse aqui. 

                            

                  Covid-19, mitos e fake news 

Artigo da Nature discute a importância do papel dos cientistas no combate à desinformação sobre a Covid- 

19, evitando a adoção de políticas de saúde prejudiciais, melhorando a compreensão pública sobre a 

pandemia e salvando vidas. Acesse aqui. 
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