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                      Reestruturando programas de residência médica durante a pandemia. 

JAMA publica artigo discutindo os impactos da pandemia nas atividades de residentes de cirurgia geral de 

um hospital de Nova York. Os autores propõem diversas adaptações para o cenário atual. Acesse aqui.  

 

                      Covid-19 e alterações pulmonares. 

Neste artigo publicado pelo NEJM, os autores relatam as características morfológicas e moleculares após 

autopsia de pulmões de pacientes que morreram por Covid-19 e por influenza comparados a pulmões de 

pacientes não infectados. Acesse aqui.    

 

                      O impacto da Covid-19 sobre as mulheres.  

Nature publica comentário relatando que as mulheres são mais afetadas do que os homens pelos efeitos 

sociais e econômicos da Covid-19, visto que elas acumulam mais responsabilidades sobre os filhos e 

membros da família que adoecem. Acesse aqui.  

      

               Carta aberta à população americana. 

BMJ divulga carta aberta escrita por três grandes associações americanas (American Medical Association, 

American Nurses Association e American Hospital Associations) pedindo que a população use máscaras, 

pratique o distanciamento social e lave as mãos para evitar a disseminação da Covid-19. Acesse aqui.   

 

                      Estimativas do total de vidas perdidas devido à Covid-19. 

JAMA publica comentário sobre os desafios ao se estimar o total de mortes devido à Covid-19, considerando 

a mortalidade relacionada ao desemprego, isolamento social e depressão.  Acesse aqui.    

 

               Lesão pulmonar aguda na Covid-19. 

Neste podcast publicado pelo NEJM, os editores discutem aspectos anatomopatológicos da lesão pulmonar 

aguda em pacientes com Covid-19, assim como a quimioprofilaxia para pneumonia viral. Acesse aqui.   
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