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                      Uso de plasma convalescente para Covid-19. 

BMJ publica ensaio clínico randomizado avaliando o efeito do plasma convalescente associado à terapia de 

suporte padrão em comparação à terapia de suporte padrão isolada na progressão da Covid-19 ou 

mortalidade após 28 dias. Acesse aqui.    

 

                     Vacinas e a redução de desfechos clínicos finais. 

BMJ publica comentário enfatizando que nenhum ensaio clínico em andamento sobre vacinas contra a 

Covid-19 foi desenhado para detectar redução em desfechos finais, como internação hospitalar, necessidade 

de terapia intensiva ou morte. Acesse aqui.           

      

                     Tocilizumabe para Covid-19 (1). 

NEJM publica ensaio clínico randomizado com 243 pacientes hospitalizados com Covid-19 confirmada por 

exame laboratorial nos Estados Unidos avaliando o efeito do tocilizumabe em comparação ao placebo na 

necessidade de intubação ou morte. Acesse aqui.    

  

                     Tocilizumabe para Covid-19 (2). 

JAMA Internal Medicine publica ensaio clínico randomizado com 126 pacientes hospitalizados com Covid-

19 na Itália avaliando o efeito do tocilizumabe em comparação à terapia de suporte padrão na necessidade 

de intubação, morte ou piora do quadro clínico. Acesse aqui.    

 

                     Tocilizumabe para Covid-19 (3). 

JAMA Internal Medicine publica ensaio clínico randomizado com 131 pacientes hospitalizados com Covid-

19 na França avaliando o efeito do tocilizumabe em comparação à terapia de suporte padrão na piora do 

quadro clínico ou sobrevida sem necessidade de intubação. Acesse aqui.          

                       

                   O que não se sabe sobre a Covid-19. 

Neste editorial publicado pelo BMJ, os autores discutem que reconhecer as incertezas relacionadas à 

pandemia de Covid-19 pode melhorar não apenas o debate e a ciência, mas também aumentar a confiança 

do público. Acesse aqui.   
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