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                       Tocilizumabe para Covid-19. 

The Lancet Rheumatology publica coorte retrospectiva com pacientes com Covid-19 internados em 

unidades de terapia intensiva de 13 hospitais americanos para avaliar a associação entre uso de tocilizumabe 

e mortalidade. Acesse aqui.  

 

                           Associação entre índice de massa corporal e evolução clínica em 

pacientes com Covid-19. 

Frontiers in Endocrinology publica revisão sistemática avaliando a associação entre índice de massa corporal 

e o prognóstico de pacientes com Covid-19. Acesse aqui. 

 

                       Perspectiva de retorno a aulas presenciais nos EUA. 

JAMA Pediatrics publica estudo transversal nos EUA com 730 pais de crianças em idade escolar mostrando 

que 31% deles planejam manter os filhos em casa mesmo que as escolas retomem suas atividades presenciais. 

Acesse aqui. 

      

                       Covid-19 em pacientes obstétricas. 

JAMA publica estudo de caso-controle que avaliou a associação entre o número de visitas presenciais e o 

risco de infecção pelo SARS-CoV-2 em pacientes obstétricas em quatro hospitais de Boston, EUA. Acesse 

aqui.  

 

                Crises humanitárias durante a pandemia de Covid-19. 

The Lancet publica editorial discutindo como a Covid-19 está exacerbando as desigualdades enfrentadas por 

indivíduos e famílias em crises humanitárias. Com os governos nacionais priorizando seus problemas locais 

e a segurança de seus próprios cidadãos, pessoas que necessitam de assistência humanitária estão sendo 

negligenciadas. Acesse aqui.  

 

                 Transmissão de Covid-19 no ambiente doméstico. 

BMJ publica editorial enfatizando que, até que uma vacina eficaz esteja amplamente disponível, estratégias 

para evitar a transmissão doméstica de Covid-19 e apoiar pessoas em quarentena devem ser priorizadas pelos 

governos. Acesse aqui. 

Edição 11, Volume 03, 2020 – 17/08/2020 
Organizado por Rafael L Pacheco, Ana PP Santos, Rachel Riera 

Editorial 

Artigo original 

Correspondência 

Artigo original 

Revisão sistemática 

Editorial 

https://oxfordbrazilebm.com/
mailto:oxfordbrazilebm@gmail.com
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(20)30277-0/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2020.00562/full
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2769634
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769678
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769678
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31749-9/
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3181

