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Artigo original

Resultados de análise preliminar de vacina para SARS-CoV-2.

NEJM publica resultados preliminares promissores da candidata a vacina mRNA-1273 em relação à
imunogenicidade e segurança. Acesse aqui.

Hidroxicloroquina para pacientes hospitalizados com Covid-19.

Preprint

Publicado preprint na base Medrxiv com resultados preliminares do ensaio clínico randomizado
RECOVERY, que avaliou a eficácia e segurança da hidroxicloroquina para pacientes hospitalizados com
Covid-19. As conclusões apresentadas pelos autores são contrárias à recomendação do uso desta intervenção
para a população estudada. Acesse aqui.
Artigo original

Síndrome coronariana aguda durante a pandemia de Covid-19.

The Lancet publica artigo sobre a redução substancial no número de internações semanais por síndrome
coronariana aguda na Inglaterra durante a pandemia. Acesse aqui.
Correspondência

Uso de máscaras por profissionais de saúde.

Nesta carta publicada pelo JAMA, os autores relatam resultados de estudo sobre a associação entre as
políticas de uso de máscaras em hospitais e a taxa de infecção pelo SARS-CoV-2 entre os profissionais de
saúde. Acesse aqui.
Opinião

Transmissão aérea do SARS-Cov-2.

Segundo os autores deste artigo de opinião publicado no JAMA, as evidências atualmente disponíveis
sugerem que a transmissão de longo alcance baseada em aerossol (transmissão aérea) não é o modo
dominante de transmissão do SARS-CoV-2. Acesse aqui.
Editorial

“Too much medicine” e a pandemia de Covid-19.

BMJ publica editorial relatando que a queda no uso dos serviços de saúde durante a pandemia oferece uma
rara oportunidade de um experimento natural sobre redução de cuidados médicos desnecessários e
sobrecarga do sistema de saúde. Acesse aqui.
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