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Artigo original

Impacto da Covid-19 no HIV, tuberculose e malária.

The Lancet Global Health publica estudo de modelagem com o objetivo de quantificar o quanto as
interrupções nos serviços de atendimento a pacientes com HIV, tuberculose e malária em países de baixa e
média renda poderiam levar a mortes adicionais nos próximos 5 anos. Acesse aqui.
Artigo original

Revisão sobre Covid-19.

JAMA publica artigo de revisão sobre as evidências atuais relacionadas à fisiopatologia, transmissão,
diagnóstico e tratamento da Covid-19. Acesse aqui.
Comentário

Saúde da mulher, da criança e do adolescente durante a pandemia de

Covid-19.
The Lancet publica comentário sobre os efeitos do fechamento de serviços direcionados à saúde materna e
imunização, dentre outros, sobre a saúde de gestantes, recém-nascidos, crianças e adolescentes. Acesse aqui.
Perspectiva

Anticorpos e Covid-19.

Nature publica artigo de revisão sobre as experiências clínicas, análises in vitro e modelos animais relevantes
para compreender os mecanismos dos anticorpos e suas implicações para o desenvolvimento de vacinas
contra o SARS-CoV-2. Acesse aqui.
Blog

Profilaxia em pacientes com trombose venosa profunda e Covid-19.

Novo post do blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford) discute os fatores de
risco relacionados à trombose venosa profuda e a sua profilaxia em pacientes com Covid-19. Acesse aqui.
Opinião

Diabetes e Covid-19.

Neste artigo de opinião publicado pelo JAMA Internal Medicine, os autores apontam os desafios enfrentados
por idosos com diabetes e oferecem recomendações práticas para o cuidado desses pacientes durante a
pandemia. Acesse aqui.
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