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Revisão sistemática

Acurácia de testes de anticorpos para Covid-19.

Cochrane publica revisão sistemática sobre a acurácia dos testes de anticorpos para identificar infecção
presente e passada por SARS-CoV-2. Acesse aqui.
Revisão sistemática

Máscaras para prevenção de infecções virais respiratórias.

Annals of Internal Medicine publica revisão rápida sobre o efeito do uso de diferentes tipos de máscaras em
ambientes comunitários e unidades de saúde para prevenir infecções por vírus respiratórios, incluindo o
SARS-CoV-2. Acesse aqui.

Desafios para reabertura social segura durante a pandemia de Covid-19.

Podcast

Neste podcast do NEJM, os editores discutem estratégias que possibilitam uma reabertura segura durante a
pandemia de Covid-19, utilizando medidas de prevenção de baixa tecnologia. Acesse aqui.

Resumo sobre testes de anticorpos para Covid-19.

Comentário

BMJ publica um resumo explicando o que são os testes de anticorpos para Covid-19, como eles funcionam,
qual a sua acurácia, os diferentes tipos de testes disponíveis e o significado de um resultado positivo. Acesse
aqui.
Artigo original

Tocilizumabe para pneumonia grave por Covid-19.

The Lancet Rheumatology publica coorte retrospectivo que avalia a associação entre a exposição ao
tocilizumabe e o risco de ventilação mecânica e de morte em pacientes com pneumonia grave por Covid-19.
Acesse aqui.
Orientações

Equipamentos de proteção individual e Covid-19

NEJM publica guia detalhado sobre uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) para profissionais
da saúde durante a pandemia. Também é apresentado um vídeo com o passo-a-passo orientando a colocação
e retirada dos EPIs. Acesse aqui.
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