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Dexametasona e Covid-19.

Editorial

BMJ publica editorial sobre as lacunas na evidência que ainda persistem após divulgação dos resultados do
Recovery trial sobre dexametasona, como tipo ideal de corticosteroide, momento do uso, dose e duração do
tratamento. Acesse aqui.

Zoonoses, pandemias e Covid-19.

Editorial

The Lancet publica editorial sobre como o surgimento e ressurgimento de pandemias afeta não apenas a
saúde, mas todo o funcionamento da sociedade. Acesse aqui.
Artigo original

Prevalência de SARS-CoV-2 na Espanha.

The Lancet publica estudo de base populacional avaliando a soroprevalência de anticorpos para Covid-19
na população espanhola. Acesse aqui.

Estados Unidos compram estoque mundial de Remdesivir.

Notícia

Nesta notícia divulgada no BMJ, o autor aponta como a decisão do presidente norte-americano de comprar
o estoque mundial deste antiviral pode afetar o acesso a tratamentos e vacinas nos países mais pobres. Acesse
aqui.
Revisão sistemática

Associação hidroxicloroquina/cloroquina e azitromicina para

Covid-19.
Atualização de revisão sistemática avaliando o uso da associação de hidroxicloroquina/cloroquina com
azitromicina para pacientes com Covid-19 foi publicada no site da Oxford-Brazil EBM Alliance. Acesse aqui.
Comentário

Acompanhamento familiar durante a pandemia.

JAMA publica artigo discutindo o desenvolvimento de diretrizes para orientar políticas de acompanhamento
e presença de familiares e/ou acompanhantes em diversos cenários de saúde durante a pandemia de Covid19. Acesse aqui.
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