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                   Uma solução para conviver com o SARS-CoV-2 

Neste artigo publicado pelo Lancet, o autor discute a proposta polêmica de estimular que pessoas abaixo de 

40 anos retornem à vida normal e se exponham à contaminação pelo vírus causador da Covid-19 como uma 

estratégia de estímulo à economia e proteção da população mais vulnerável. Acesse aqui.  

 

                 Covid-19 e câncer 

Science publica editorial sobre o impacto da pandemia de Covid-19 no rastreamento, diagnóstico, tratamento 

e prognóstico de diferentes tipos de câncer. Acesse aqui.  

 

                 Covid-19: um momento educativo para se melhorar a infraestrutura em 

pesquisa 

Annals of Internal Medicine publica artigo de opinião discutindo como a pandemia pode ser uma 

oportunidade para melhorar a infraestrutura das pesquisas científicas e para aumentar o impacto e a 

relevância da ciência. Acesse aqui.  

 

              Dinâmica de transmissão da Covid-19 

Novo post no blog do Centre for Evidence-Based Medicine da Universidade de Oxford apresenta uma 

overview das sínteses de evidências sobre a transmissão da Covid-19. Acesse aqui.  

 

                 Vacinas para Covid-19 

Lancet publica editorial alertando para a necessidade de novas estratégias globais que facilitem o 

desenvolvimento, financiamento, produção e distribuição equitativa de vacinas para Covid-19. Acesse aqui. 

 

                   A volta ao trabalho durante a pandemia de Covid-19 

NEJM publica artigo discutindo os desafios enfrentados pelos estabelecimentos comerciais na prevenção da 

transmissão da Covid-19. Também são discutidos os benefícios e limitações do distanciamento social e da 

testagem e rastreamento de contatos. Acesse aqui. 
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