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                  Vacina aprovada contra o SARS-CoV-2 na Rússia. 

Nature publica matéria sobre a vacina contra o SARS-CoV-2 aprovada pelo órgão regulador de saúde na 

Rússia. Cientistas de todo o mundo condenaram a decisão visto que a segurança e a eficácia dessa vacina 

não foram testadas adequadamente. Acesse aqui. 

 

                  Críticas às ações do Reino Unido durante a pandemia de Covid-19. 

BMJ publica editorial apontando erros cometidos durante a pandemia de Covid-19 no Reino Unido, como 

a alta hospitalar sem testagem de pacientes e a falta de equipamentos de proteção individual. Acesse aqui.  

                      

                   Violência contra médicos na América Latina durante a pandemia de 

Covid-19. 

BMJ publica comentário relatando que profissionais de saúde na América Latina estão sendo submetidos a 

ameaças, violência e intimidação devido à desinformação da população sobre Covid-19. Acesse aqui.  

      

                        Aspectos éticos em ensaios clínicos avaliando vacinas para Covid-19. 

The Lancet Infectious Diseases publica carta discutindo os benefícios, limitações e aspectos éticos evolvidos 

nos ensaios de desafio para vacinas de Covid-19. Acesse aqui. 

 

            Definição de “morte” e análises epidemiológicas durante a pandemia. 

Em novo post do blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford), os autores discutem 

como a definição de “morte” pode impactar as análises epidemiológicas e alterar a percepção da evolução 

da pandemia. Acesse aqui. 

 

                   Covid-19 e a redefinição das medidas preventivas. 

Em artigo de opinião publicado pelo NEJM, os autores apresentam a necessidade de se rediscutir e adaptar 

a atenção primária, especialmente as medidas e exames preventivos de rotina. Também são propostas 

alterações que podem ser implementadas para se otimizar a solicitação de exames ou a realização de consultas 

de rotina.  Acesse aqui. 
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