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                     Desempenho de cinco testes sorológicos para Covid-19. 

The Lancet Infectious Diseases publica estudo comparando o desempenho de cinco testes para detectar 

anticorpos contra o SARS-CoV-2 em amostras de sangue pré-pandemia e de pacientes com Covid-19 

confirmada por teste laboratorial. Acesse aqui.  

 

                   Primeira geração de vacinas contra Covid-19. 

The Lancet publica comentário discutindo a importância de comunicar aos formuladores de políticas e ao 

público em geral que as vacinas de primeira geração serão mais uma ferramenta na resposta de saúde pública 

à Covid-19 e dificilmente serão a solução definitiva que muitos esperam. Acesse aqui.         

      

                     Soroprevalência de SARS-CoV-2 no Brasil. 

The Lancet Global Health publica resultados de duas análises no Brasil estimando a soroprevalência de 

SARS-CoV-2 por cidade e de acordo com sexo, idade, grupo étnico e status socioeconômico e comparando 

as estimativas obtidas com as estatísticas oficiais sobre mortes e casos. Acesse aqui.  

  

                 Anthony Fauci comenta sobre a pandemia de Covid-19. 

Nesta entrevista publicada pelo BMJ, Anthony Fauci comenta sobre as pressões de assessorar o presidente 

dos EUA, a natureza desafiadora do SARS-CoV-2 e como a pandemia pode acabar. Acesse aqui.   

 

                        Covid-19 e desfechos relacionados à gravidez. 

JAMA publica estudo com 2.682 grávidas em trabalho de parto na Suécia comparando as infectadas pelo 

SARS-CoV-2 com as não infectadas para investigar a associação entre Covid-19 e desfechos associados à 

gravidez. Acesse aqui.        

                     

                       Complicações gastrointestinais na Covid-19. 

JAMA publica estudo comparando a incidência de complicações gastrointestinais em pacientes com 

síndrome respiratória aguda grave com e sem Covid-19. Acesse aqui.  

                                

                 Oito meses de Covid-19 nos EUA. 

Neste podcast publicado pelo NEJM, os editores refletem sobre os oito meses de pandemia no momento 

em que as mortes se aproximam de 1 milhão no mundo e passam de 200.000 nos EUA. Acesse aqui.   
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