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Atualização diária sobre a Covid-19 

Covid-19 Daily Newsletter 

O ob je t i vo d es ta  News le t te r  é  a pre senta r  a s  publ ica ções  ou  even tos  ma i s  re levant es  
re la c ionados  à  pand emia  de  Cov id -19 .   

Gos ta r ia  d e  r eceber  a  news le t t er  d ia r iamente  de  fo rma  gra tu i t a ?  Conta t e -nos  pe lo  e -ma i l  
ox fordbraz i lebm@ gma i l .com 

 

                 Covid-19 e o futuro do ensino médico. 

BMJ publica comentário sobre o impacto no longo prazo da Covid-19 no ensino médico. O autor aponta 

que, apesar da suspensão de algumas atividades clínicas eletivas, os alunos estão tendo a oportunidade de 

desenvolver novas habilidades importantes para as suas carreiras. Acesse aqui.  

 

                   Reabertura das escolas durante a pandemia. 

Nature publica comentário sobre o retorno seguro das atividades presenciais nas escolas. Acesse aqui.  

      

 

                     Relação entre quadro clínico e níveis de anticorpos para Covid-19. 

JAMA Internal Medicine publica coorte prospectivo com 175 pacientes hospitalizados por Covid-19 na 

China avaliando a associação entre as características clínicas e os níveis de anticorpos neutralizantes após 

recuperação da doença. Acesse aqui. 

 

                     Estratégias de testagem para Covid-19. 

The Lancet Infectious Diseases publica estudo de modelagem avaliando o impacto potencial das estratégias 

de testagem e isolamento adotadas por diferentes países na transmissão da Covid-19. Acesse aqui.  

 

                          Monitoramento de contatos por meio digital durante a pandemia.  

Cochrane Library publica revisão sistemática avaliando a efetividade de estratégias digitais para 

monitoramento de contatos de casos confirmados de Covid-19. Acesse aqui.  

                          

                     Avaliação de leite materno de pacientes infectadas por SARS-CoV-2.  

JAMA publica avaliação de amostras de leite materno em pacientes com SARS-CoV-2 presumível ou 

confirmado, com o objetivo de avaliar a detecção do vírus. O objetivo principal é levantar hipóteses sobre a 

segurança da amamentação no contexto da pandemia. Acesse aqui.  
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