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                      Recovery trial e a importância de ensaios clínicos randomizados 

durante a pandemia. 

Science publica comentário sobre a importância de grandes ensaios clínicos randomizados como o Recovery 

trial, e como o sistema nacional de saúde do Reino Unido (NHS) possibilitou a sua execução. Acesse aqui.  

 

                      Prevalência de anticorpos contra SARS-CoV-2 no sul do Brasil. 

Nature Medicine publica resultado de estudo avaliando a soroprevalência de anticorpos contra o SARS-

CoV-2 no Brasil. O estudo avaliou amostras de 500 participantes de nove cidades do estado do Rio Grande 

do Sul. Acesse aqui.    

 

                      Comissão The Lancet Covid-19. 

The Lancet publica comentário sobre a criação da Comissão The Lancet Covid-19, que tem como objetivo 

acelerar a implementação de soluções globais, equitativas e duradouras para a pandemia. Acesse aqui.  

      

               Perspectivas para a pandemia de Covid-19. 

The Lancet publica editorial advertindo que o pior da Covid-19 ainda pode estar por vir, visto que em muitas 

regiões do mundo os casos estão aumentando ou ressurgindo e que grande parte da população mundial 

ainda é suscetível ao SARS-CoV-2. Acesse aqui.   

 

                       Crianças com Covid-19 na Itália. 

Em carta enviada ao NEJM, os autores descrevem uma coorte de 100 crianças com diagnóstico laboratorial 

confirmado para Covid-19 atendidas em serviços de emergência na Itália. Acesse aqui.  

 

               Análises adicionais do ensaio clínico randomizado avaliando remdesivir 

para pacientes com Covid-19. 

Foram publicados resultados de análises adicionais realizadas no ensaio clínico randomizado publicado 

primariamente no NEJM. Acesse aqui.   
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