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                            Modelos de predição para diagnóstico e prognóstico de Covid-19. 

Revisão sistemática publicada no BMJ sobre modelos de predição para diagnóstico prognóstico de pacientes 

com Covid-19 identificou 145 modelos de predição, todos apresentaram alguma limitação relacionada à 

qualidade metodológica, à validação ou ao relato. Os autores sugerem a necessidade de validar os modelos 

já existentes, ao invés de investir no desenvolvimento de novos. Acesse aqui.  

 

                        Isolamento domiciliar e quarentena nos Estados Unidos. 

De acordo com estudo publicado pelo Annals of Internal Medicine, uma em cinco residências nos Estados 

Unidos não dispõe do espaço e de instalações necessários para que seus moradores sigam as recomendações 

de isolamento e limitem a disseminação doméstica da Covid-19. Acesse aqui.  

                      

                Lidando com a incerteza em tempos de Covid-19.   

Em artigo de opinião publicado no BMJ, os autores argumentam que a incerteza é inevitável durante 

pandemias e sugerem algumas regras simples para uma melhor tomada de decisão nessas circunstâncias. 

Acesse aqui. 

      

                Estatística do Recovery trial. 
Este editorial publicado pelo NEJM apresenta a visão de uma bioestatística sobre os achados do Recovery 

trial referentes à dexametasona, enfatizando a importância dos resultados obtidos e como as dificuldades 

metodológicas inerentes a esse tipo de estudo podem ajudar outros pesquisadores. Acesse aqui 

 

                  Quantos diagnósticos de Covid-19 são falsos positivos? 

Neste artigo publicado na revista The Spectator, o prof. Carl Heneghan discute as estratégias de testagem 

em massa e o número de resultados falsos positivos que podem estar ocorrendo. Acesse aqui. 

 

                   Covid-19 nas prisões brasileiras. 

BMJ publica editorial sobre o impacto da Covid-19 na população carcerária do Brasil, a terceira maior do 

mundo, diante da superlotação das celas e condições precárias de higiene. Acesse aqui. 
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