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Revisão sistemática

Testes sorológicos point-of-care para Covid-19.

Revisão sistemática publicada no BMJ sobre acurácia diagnóstica de testes sorológicos para Covid-19 conclui
que as evidências disponíveis não apoiam o uso dos testes sorológicos point-of-care existentes. Acesse aqui.
Artigo original

Covid-19 e excesso de mortes.

Estudo publicado no JAMA estima o excesso de mortes nas primeiras semanas da pandemia nos Estados
Unidos e a contribuição relativa da Covid-19 e de outras causas. Acesse aqui.

Acelerando o desenvolvimento de vacinas para Covid-19.

Perspectiva

NEJM publica perspectiva com considerações práticas e aspectos éticos de um modelo de infecção humana
controlada como uma estratégia para acelerar o desenvolvimento de vacina contra SARS-CoV-2. Acesse
aqui.
Análise crítica

Análise estatística do Recovery trial.

Membros do grupo MRC-NIHR Trials Methodology Research Partnership publicam análise crítica dos
métodos estatísticos e resultados do estudo Recovery trial, que avaliou o uso da dexametasona em pacientes
com Covid-19. Acesse aqui.
Artigo original

Mobilidade social e Covid-19.

The Lancet Infectious Disease publica artigo sobre a relação entre padrões de mobilidade social detectados
em tempo real por meio de celulares e a dinâmica de transmissão da Covid-19 nos Estados Unidos. Acesse
aqui.
Podcast

Covid-19 e síndrome inflamatória multissistêmica.

Neste podcast os editores do NEJM discutem a síndrome inflamatória multissistêmica associada à Covid-19
em crianças e adolescentes. Acesse aqui.
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