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                      Lopinavir-ritonavir para o tratamento da Covid-19. 

The Lancet publica ensaio clínico randomizado (RECOVERY trial) avaliando o efeito de lopinavir-ritonavir, 

em comparação à terapia de suporte padrão, na mortalidade após 28 dias em pacientes hospitalizados por 

Covid-19. Acesse aqui.  

 

                   Mudança na demografia da Covid-19. 

The Lancet Respiratory Medicine publica comentário sobre a mudança na demografia dos casos de Covid-

19, com aumento no número de infectados entre 15 a 24 anos, possivelmente devido à maior socialização 

entre jovens e retorno à rotina de trabalho, universidade ou escola. Acesse aqui.          

      

                      Remdesivir para o tratamento da Covid-19. 

NEJM publica relato final do ensaio clínico randomizado ACTT-1 que avaliou efeito do remdesivir no tempo 

de recuperação em pacientes adultos hospitalizados por Covid-19. Acesse aqui.   

  

                     Hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. 

NEJM publica relato final do ensaio clínico randomizado RECOVERY que avaliou o efeito da 

hidroxicloroquina, em comparação à terapia de suporte padrão, na mortalidade após 28 dias em pacientes 

hospitalizados por Covid-19. Acesse aqui.   

 

                   Interferência política no contexto da Covid-19. 

BMJ publica editorial sobre o impacto negativo da postura de diversos líderes globais que não adotaram 

medidas com embasamento científico para o combate à pandemia de Covid-19. Acesse aqui.        

                       

                 Covid-19 e o tratamento do presidente dos Estados Unidos. 

Neste podcast do NEJM, os editores discutem os tratamentos que o presidente americano recebeu para 

Covid-19, a justificativa para esses tratamentos e o que se sabe sobre os seus riscos e benefícios. Acesse aqui.  

 

                   Falta de liderança na pandemia de Covid-19. 
NEJM publica editorial sobre a falta de liderança nos EUA no combate à pandemia, o que levou à testagem 

ineficiente, falta de equipamentos de proteção individual, instituição tardia e ineficiente da quarentena, 

liberação precoce das restrições e falta de orientação em relação ao uso de máscaras. Acesse aqui. 
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