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Artigo original

Fatores associados à mortalidade por Covid-19.

Neste coorte multicêntrico publicado pelo JAMA Internal Medicine, os autores avaliaram os fatores
associados à mortalidade em pacientes com quadro grave de Covid-19 internados em unidades de terapia
intensiva nos Estados Unidos. Acesse aqui.
Artigo original

Hidroxicloroquina para pacientes não hospitalizados com Covid-19.

Annals of Internal Medicine publica ensaio clínico randomizado que avaliou a eficácia e segurança da
hidroxicloroquina para pacientes não hospitalizados com Covid-19. Os autores concluíram que não houve
benefício com o uso da intervenção para os desfechos considerados. Acesse aqui.
Comentário

Resposta de diferentes nações à Covid-19.

The Lancet publica comentário sobre a importância da avaliação do desempenho das respostas à Covid-19
para a saída do confinamento e a abertura de fronteiras entre e dentro das nações. Acesse aqui.
Perspectiva

Covid-19 e obesidade.

Neste artigo publicado pelo NEJM, os autores discutem os determinantes sociais e mecanismos
fisiopatológicos que podem explicar o maior impacto da infecção por SARS-CoV-2 em pacientes com
obesidade. Acesse aqui.
Editorial

Os Estados Unidos e a OMS.

NEJM publica editorial sobre as possíveis implicações da saída dos Estados Unidos da OMS, enfatizando
que eles são responsáveis pelo maior aporte financeiro e pelas maiores contribuições voluntárias à OMS.
Acesse aqui.
Podcast

Desenvolvimento de vacinas para Covid-19.

Neste podcast do NEJM, os editores discutem os resultados de um ensaio clínico fase 1 de uma candidata a
vacina para Covid-19 e o que se espera nas próximas fases. Acesse aqui.
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