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                     Uso de equipamentos de proteção individual contra Covid-19 por 

profissionais de saúde em Wuhan, China 

BMJ publica estudo seccional avaliando os efeitos de equipamentos de proteção individual apropriados em 

420 profissionais de saúde, incluindo médicos e enfermeiros, atuando em quatro hospitais em Wuhan, China. 

Acesse aqui. 

 

                     Asilos "abandonados" e a Covid-19 

JAMA publica perspectiva que aponta que, mesmo meses após o início da pandemia, alguns asilos 

americanos continuam a enfrentar falta de equipamentos de proteção e de profissionais. Discute-se ainda a 

dificuldade de implementar uma testagem semanal dos profissionais envolvidos, que são a fonte primária de 

novas infecções. Acesse aqui.  

 

            Covid-19: dicas de comunicação  

BMJ publica dicas de comunicação para temas difíceis e más notícias para serem utilizadas na prática clínica 

durante a pandemia de Covid-19. Acesse aqui. 

 

                          Atualização das evidências sobre hidroxi(cloroquina) para Covid-19 

Dr. Fabio Tuche disponibiliza conferência virtual discutindo evidências atualizadas sobre o uso da 

hidroxicloroquina e da cloroquina para a Covid-19. Acesse aqui.  

 

                      A busca ativa de casos para enfrentar a pandemia de Covid-19 

Lancet publica uma descrição das estratégias utilizadas na China para prevenção e controle da Covid-19, 

dentre as quais destaca-se a identificação de infectados seguida de rastreamento e isolamento de contatos. 

Acesse aqui.  

 

                 O Impacto da Covid-19 nas comunidades minoritárias 

Os editores do NEJM, Dr. Eric Rubin e Dr. Lindsey Baden, e Dr. Michele Evans, do National Institutes of 

Health, discutem um novo estudo que examina o impacto desproporcional da Covid-19 sobre as 

comunidades minoritárias.  Acesse aqui. 
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