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                   Ausência de evidências robustas sobre plasma convalescente para 

Covid-19. 

Nature publica comentário discutindo a necessidade de ensaios clínicos maiores e mais rigorosos para testar 

o efeito do plasma convalescente em pacientes com Covid-19, especialmente porque os órgãos reguladores 

americanos estão considerando ampliar o acesso a essa terapia. Acesse aqui.  

 

                 Rastreamento de contatos durante a pandemia. 

Neste podcast do NEJM, os editores discutem o rastreamento de contatos para limitar a propagação do 

SARS-CoV-2. Acesse aqui.   

      

                 Estratégia de testagem em massa para Covid-19. 

Neste editorial do BMJ, os autores apontam que os programas de testagem em massa para Covid-19 devem 

adotar definições uniformes dos casos, critérios claros de elegibilidade, e estabelecer os responsáveis pela 

comunicação, interpretação e atuação após os resultados dos testes. Acesse aqui.  

 

                   Aspectos sociais sobre o uso de máscaras durante a pandemia. 

BMJ publica comentário sobre a necessidade de se discutir o uso de máscaras sob a perspectiva sociocultural, 

enfatizando valores subjacentes, como solidariedade e segurança comunitária. Acesse aqui.   

 

              Pandemia de Covid-19 e influenza. 

JAMA publica artigo discutindo as dificuldades relacionadas com a coincidência da temporada de influenza 

e a pandemia de Covid-19. Acesse aqui.  

                       

              Mortalidade por Covid-19 no Reino Unido.  

Post do blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford) discute as razões para a redução 

da taxa de mortalidade por Covid-19 no Reino Unido, incluindo a melhora da capacidade de detecção de 

casos. Acesse aqui.   
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