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Comentário

Guia para avaliar anosmia e perda de paladar durante a pandemia.

BMJ publica um guia para avaliação e manejo de pacientes com anosmia e perda de paladar durante a
pandemia de Covid-19. Acesse aqui.
Correspondência

Fatores de risco para eventos trombóticos em Covid-19.

Carta publicada pelo JAMA avalia a incidência e fatores de risco para eventos trombóticos venosos e arteriais
em pacientes hospitalizados com Covid-19 em quatro hospitais de Nova York. Acesse aqui.

Correspondência

Velocidade de declínio de anticorpos anti-SARS-CoV-2

NEJM publica análise do tempo com declínio de anticorpos anti-SARS-CoV-2 em pacientes com casos não
graves de Covid-19. Os autores sugerem cautela ao se sugerir imunidade de rebanho e “passaportes de
imunidade” e ressaltam a necessidade de futuros estudos para avaliar mais adequadamente o perfil de
anticorpos em pacientes com Covid-19. Acesse aqui.
Correspondência

Risco de cetoacidose diabética durante a pandemia.

JAMA publica estudo avaliando a frequência de cetoacidose em crianças e adolescentes com diagnóstico
recente de diabetes tipo 1 durante os dois primeiros meses da pandemia de Covid-19 na Alemanha. Acesse
aqui.
Comentário

Resultados de estudos clínicos fase I/II sobre vacinas para Covid-19
são promissores.
LANCET publica comentário sumarizando os principais avanços no desenvolvimento de duas vacinas para
Covid-19. Acesse aqui.
Artigo original

Fatores de risco para mortalidade por Covid-19.

Coorte retrospectivo publicado no Annals of Internal Medicine avalia a associação entre características
sociodemográficas, comorbidades e sinais/sintomas e risco de morte entre pacientes hospitalizados por
Covid-19. Acesse aqui.
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