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                      Existe uma segunda onda de Covid-19 na Europa? 

BMJ publica comentário discutindo como o relaxamento das restrições e a flexibilização do comportamento 

da população levaram a um aumento no registro no número de casos e mortes por Covid-19 na Europa e 

mostra o cenário atual enfrentado por vários países. Acesse aqui.     

 

                     Risco de hospitalização por Covid-19 em trabalhadores da saúde. 

BMJ publica coorte de abrangência nacional com 158.445 trabalhadores da área da saúde e 229.905 familiares 

que avalia o risco de internação hospitalar por Covid-19. Acesse aqui.           

      

                     Anticorpo neutralizante para Covid-19. 

NEJM publica ensaio clínico randomizado com 452 pacientes com Covid-19 leve ou moderada que avalia o 

efeito de três doses diferentes do anticorpo neutralizante LY-CoV555 em comparação ao placebo na carga 

viral após 11 dias. Acesse aqui.     

  

                   Lições da pandemia de Covid-19. 

Annals of Internal Medicine publica editorial discutindo três lições aprendidas sobre a pandemia de Covid-

19: ações precoces salvam vidas, distanciamento social é uma intervenção eficaz e o acompanhamento de 

casos e mortes melhora o conhecimento sobre o vírus e pode ajudar na tomada de decisões. Acesse aqui.    

 

                        Rastreamento de trabalhadores da saúde assintomáticos durante a 

pandemia de Covid-19. 

Nesta correspondência publicada pelo The Lancet, os autores discutem que o rastreamento dos profissionais 

assintomáticos não seria indicado em hospitais que possuem um sistema abrangente de vigilância e com 

profissionais bem treinados usando equipamento de proteção individual adequado. Acesse aqui.           

                       

                 Entrevista com Anthony Fauci. 

Neste podcast do JAMA, Anthony Fauci discute a importância das intervenções não farmacológicas (uso de 

máscaras, lavagem das mãos, distanciamento físico) para lidar com o aumento no número de casos de Covid-

19 nos EUA e no mundo. Acesse aqui.    
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