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                          Revisões Cochrane sobre controle e prevenção da Covid-19. 

Cochrane atualiza coleção especial de revisões sistemáticas relacionadas ao controle epidemiológico da 

infecção por SARS-CoV-2 e a medidas de prevenção para Covid-19. Dentre outros tópicos, a coleção possui 

atualização da revisão sistemática que avalia os efeitos da quarentena, isolada ou em combinação com outras 

medidas, de indivíduos que tiveram contato com casos confirmados ou suspeitos de Covid-19. Acesse aqui. 

 

                   Autorização emergencial de plasma convalescente para Covid-19. 

BMJ publica editorial sobre a autorização emergencial para uso de plasma convalescente no tratamento da 

Covid-19 nos EUA, enfatizando que esta autorização tornará mais difícil recrutar participantes para ensaios 

controlados randomizados. Acesse aqui.         

      

                   A experiência bem sucedida do Uruguai no combate à Covid-19. 

BMJ publica comentário sobre o exemplo positivo do Uruguai no combate à Covid-19 na América Latina, 

enfatizando que o país pode oferecer várias lições para a região e para o mundo, entre elas como testar de 

forma mais eficiente. Acesse aqui.  

  

                     Efeito do lockdown sobre a taxa de hospitalização por infarto na 

França. 

The Lancet Public Health publica estudo com dados de 21 centros avaliando o efeito do lockdown sobre as 

internações hospitalares por infarto agudo do miocárdio na França. Acesse aqui.  

 

                   Projeto Covid-19-NMA. 

Annals of Internal Medicine publica artigo descrevendo o desenvolvimento e a implementação do projeto 

Covid-19-NMA, que tem como objetivo fornecer um mapeamento de todos os ensaios clínicos e uma síntese 

“viva” de todas as evidências disponíveis que avaliaram o efeito das intervenções para a prevenção ou 

tratamento da Covid-19. Acesse aqui.       

                       

                 A ciência da persuasão aplicada na prevenção da Covid-19. 

Em entrevista publicada no JAMA, a Profa. Dominique Brossard explica porque é difícil mudar o 

comportamento da população para adotar medidas de prevenção da Covid-19 e enfatiza que as mudanças 

devem ser de implementação simples para facilitar a formação de hábitos. Acesse aqui.  
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