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Opinião

O que significa recuperação da Covid-19?

Nature publica artigo de opinião sobre a necessidade de uma melhor definição e mensuração do que seria a
recuperação da COVID-19, enfatizando que receber alta hospitalar ou testar negativo para infecção ativa ou
positivo para anticorpos são parâmetros insuficientes. Acesse aqui.
Correspondência

Miastenia grave associada à infecção pelo SARS-CoV-2.

Annals of Internal Medicine publica carta relatando três casos de pacientes sem desordens neurológicas ou
autoimunes prévias e que foram diagnosticados com miastenia grave após Covid-19. Acesse aqui.
Correspondência

Tipos de consultas médicas durante a pandemia de Covid-19.

Annals of Internal Medicine publica carta descrevendo as mudanças no número de consultas médicas
presenciais, telefônicas e de vídeo nos ambulatórios do Departamento de Assuntos de Veteranos dos EUA
durante as 10 semanas iniciais da pandemia de Covid-19. Acesse aqui.
Comentário

Saúde pública digital e Covid-19.

The Lancet Public Health publica comentário sobre o potencial amplo da saúde pública digital em tornar
mais eficazes a prevenção, a vigilância e as respostas à pandemia de Covid-19. Acesse aqui.
Blog

Cuidados paliativos e Covid-19.

Em novo post do blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford), os autores discutem
as recomendações para o manejo comunitário de pacientes em cuidados paliativos durante a pandemia de
Covid-19. Acesse aqui.
Correspondência

Obesidade e Covid-19.

The Lancet Diabetes & Endocrinology publica editorial criticando documento do Sistema de Saúde do Reino
Unido (NHS) que sugere a necessidade da população de emagrecer para se “reduzir a pressão sobre médicos
e enfermeiros e liberar seu tempo para tratar outros pacientes doentes e vulneráveis”. Acesse aqui.
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