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                       Soroprevalência de anticorpos para SARS-CoV-2 nos Estados Unidos. 

JAMA Internal Medicine publica estudo de soroprevalência de anticorpos para SARS-CoV-2 em dez 

localidades americanas. A soroprevalência estimada variou de 1,0% (IC 95% 0,3% - 2,4%) na Califórnia a 

6,9% (IC 95% 5,0% - 8,9%) em Nova York.. Acesse aqui. 

 

                        Estudo Coalizão sobre hidroxicloroquina para Covid-19. 

NEJM publica ensaio clínico randomizado aberto realizado no Brasil, que avaliou hidroxicloroquina e 

hidroxicloroquina/azitromicina em pacientes com Covid-19. Os autores do estudo concluíram que o uso 

das intervenções não melhorou o estado clínico dos pacientes. Acesse aqui.  

                      

                Combinando dados de ensaios clínicos durante a pandemia.   

Artigo de opinião publicado no JAMA propõe um modelo para combinar dados individuais de participantes 

de ensaios clínicos em andamento com o objetivo de obter evidências sobre a eficácia de potenciais 

tratamentos o mais rapidamente possível. Acesse aqui. 

      

                Idade e letalidade na Covid-19. 

Annals of Internal Medicine publica estudo transversal avaliando o quanto da variação na letalidade da 

Covid-19 entre países se deve a diferenças na distribuição etária da população. A análise inclui dados de 

1.223.261 casos confirmados em nove países diferentes. Acesse aqui. 

 

                 Discussão sobre o Recovery trial – dexametasona. 

Neste podcast do NEJM, os editores discutem os resultados do Recovery trial referentes à dexametasona e 

as implicações do uso de corticosteroides em pacientes com Covid-19. Acesse aqui. 

 

                   Pandemia de Covid-19: como pensam e decidem os médicos? 

Régis Rodrigues Vieira e Carla Rosane Ouriques Couto apresentam um panorama histórico do 

desenvolvimento científico na medicina e da medicina baseada em evidências, correlacionando seus 

principais conceitos com o processo de tomada de decisão no contexto da pandemia. Acesse aqui. 
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