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Atualização diária sobre a Covid-19 
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                   Redefinindo o distanciamento físico durante a pandemia. 

Em comentário publicado pelo BMJ, os autores criticam as diferentes orientações de distanciamento físico 

de um ou dois metros e propõem recomendações graduadas e que consideram os múltiplos fatores de risco 

para infecção, como ventilação, aglomeração e tempo de exposição. Acesse aqui.     

 

                   Efeitos da pandemia de Covid-19 no ensino médico. 

JAMA publica artigo de opinião sobre as transformações causadas pela pandemia de Covid-19 no ensino 

médico, enfatizando novas competências necessárias, como abordar questões populacionais e de saúde 

pública; melhorar continuamente os sistemas de saúde; incorporar dados e tecnologias para o atendimento 

de pacientes, pesquisa e educação; e eliminar as disparidades no acesso aos serviços de saúde e a 

discriminação na medicina. Acesse aqui.    

      

                   Transplante de pulmão na Covid-19. 

Em comentário publicado pelo The Lancet Respiratory Medicine, os autores listam dez aspectos que devem 

ser considerados em pacientes com Covid-19 grave e que são potenciais candidatos ao transplante de 

pulmão. Acesse aqui.  

 

                   Transmissão do SARS-CoV-2 na comunidade. 

Post do blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford) atualiza os dados do Reino 

Unido sobre a transmissão comunitária do SARS-CoV-2. Acesse aqui.  

 

                  Reinfecção por SARS-CoV-2. 

BMJ publica notícia sobre a o caso de reinfecção confirmada por SARS-CoV-2 e discute as diferenças 

genéticas do vírus nas duas infecções e o impacto deste caso no desenvolvimento de vacinas para a Covid-

19. Acesse aqui.     

                       

                      Manifestações oculares em crianças com Covid-19. 

JAMA Ophthalmology publica estudo transversal avaliando as manifestações oculares em crianças com 

diagnóstico confirmado de Covid-19. Acesse aqui.   
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