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Fechamento de escolas e incidência e mortalidade por Covid-19 nos
Estados Unidos.
Artigo original

JAMA publica coorte de base populacional investigando a associação entre o fechamento de escolas de
ensino fundamental e médio e a incidência e a mortalidade por Covid-19 nos Estados Unidos. Acesse aqui.
Artigo original

Epidemiologia da Covid-19 na pré-pandemia.

The Lancet Infectious Disease publica estudo transversal, com dados de vigilância online feita como parte
da resposta emergencial do CDC à Covid-19, descrevendo a disseminação global do SARS-CoV-2 e as
características dos casos nos países afetados durante o período pré-pandêmico. Acesse aqui.
Artigo original

Obesidade e risco de intubação e morte por Covid-19.

Annals of Internal Medicine publica coorte retrospectivo, com 2.466 adultos hospitalizados com Covid-19
na cidade de Nova York, avaliando a associação entre obesidade e necessidade de intubação e morte por
Covid-19. Acesse aqui.
Podcast

Resultados de nova vacina para SARS-CoV-2.

Neste podcast publicado pelo NEJM, Peter Piot, diretor da London School of Hygiene and Tropical
Medicine, aborda os recentes avanços no desenvolvimento de vacinas para SARS-CoV-2. Acesse aqui.
Perspectiva

Uso de dexametasona em Covid-19 e risco de superinfecção.

JAMA publica perspectiva discutindo o manejo de pacientes com Covid-19, com enfoque na administração
da dexametasona e intervenções adicionais para se evitar superinfecção por Strongyloides associada ao uso de
corticoides. Acesse aqui.

American College of Physicians não recomenda o uso de cloroquina
para Covid-19.
Correspondência

Annals of Internal Medicine publica correspondência do American College of Physicians, fazendo
recomendações contrárias ao uso da hidroxicloroquina frente às novas evidências de ensaios clínicos
randomizados. Acesse aqui.
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