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                     Associação do uso de celulares com aumento de casos de Covid-19. 

JAMA Internal Medicine publica coorte avaliando a associação do uso de celulares com a incidência de casos 

de Covid-19 nos Estados Unidos. Os autores concluíram que as áreas com registro de menor uso de celulares 

em ambientes de trabalho e locais comerciais foram as que também registraram menor número de casos de 

Covid-19. Acesse aqui.       

 

                     Covid-19 em pacientes que receberam transplante de fígado. 

The Lancet Gastroenterology & Hepatology publica coorte multicêntrico com 151 pacientes adultos com 

infecção por SARS-CoV-2 e que receberam transplante de fígado para avaliar o curso da doença e os fatores 

de risco associados à mortalidade. Acesse aqui.       

      

                   Pesquisa e ensino superior durante a pandemia. 

The Lancet publica editorial sobre os desafios a serem enfrentados pelas universidades no hemisfério norte 

que estão prestes a iniciar um novo ano acadêmico. Acesse aqui.     

 

                   Fatores de risco para mortalidade em pacientes com Covid-19. 

Nature publica comentário sobre estudos que quantificaram a associação do risco de morte por Covid-19 de 

acordo com sexo, idade e comorbidades. Segundo os autores, os estudos revelaram que a idade é o maior 

preditor de mortalidade. Acesse aqui.  

 

                       Uso de saliva para detecção do SARS-CoV-2. 

Annals of Internal Medicine publica estudo que avaliou a detecção do SARS-CoV-2 usando um novo kit 

autoadministrado para coleta de saliva em comparação ao teste diagnóstico padrão com swab 

naso/orofaríngeo. Acesse aqui.     

                       

                   Autorização emergencial de intervenções durante a pandemia. 

JAMA publica artigo de opinião discutindo a autorização emergencial de medicamentos, em especial a 

hidroxicloroquina, durante a pandemia. Segundo os autores, muito precisa ser melhorado sobre o processo 

de avaliação de tecnologias em momentos de crise sanitária. Ressalta-se também que a experiência prévia 

com a hidroxicloroquina deve ser considerada ao se avaliar as novas vacinas para Covid-19. Acesse aqui.   
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