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                      Transmissão do SARS-CoV-2 em escolas. 

The Lancet Child & Adolescent Health publica coorte prospectivo avaliando a transmissão do SARS-CoV-

2 entre crianças e funcionários de escolas durante a primeira onda da epidemia no estado australiano de New 

South Wales. Acesse aqui. 

 

                  Necessidade de testagem e rastreamento para retorno seguro das escolas. 

Neste comentário publicado pelo BMJ, os autores apontam que, a reabertura de escolas em tempo integral, 

juntamente com o relaxamento de outras medidas de distanciamento social, levará a uma segunda onda da 

pandemia na Inglaterra se não houver aumento da testagem e rastreamento de contatos. Acesse aqui. 

                      

                     Soroprevalência de anticorpos para SARS-CoV-2 entre profissionais de 

saúde. 

The Lancet Infectious Diseases publica estudo avaliando a soroprevalência de anticorpos para SARS-CoV-

2 e risco de transmissão do vírus entre profissionais de saúde na Dinamarca. A soroprevalência estimada foi 

de 4,0% (IC 95% 3,8-4,3). Acesse aqui.  

      

                  Plano nacional de combate à pandemia de Covid-19.  

BMJ publica comentário sobre a necessidade urgente de implementação de um plano nacional de combate 

à pandemia nos Estados Unidos, país que registrou, até o momento, o maior número de casos e óbitos por 

Covid-19. Acesse aqui.  

 

                        Efeitos da pandemia no consumo de álcool. 

Em correspondência publicada no The Lancet Gastroenterology & Hepatology, os autores discutem o efeito 

do lockdown no consumo excessivo de álcool. Acesse aqui.  

 

               Termômetro infravermelho para triagem de pacientes com Covid-19. 

Em novo post do blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford), os autores discutem 

a ausência de evidências sobre o rastreio da população com termômetros infravermelhos durante a 

pandemia. Acesse aqui.  
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