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                      Uso de plasma convalescente para Covid-19. 

NEJM publica ensaio clínico randomizado avaliando o efeito o plasma convalescente em pacientes com 

quadro grave de Covid-19. Acesse aqui.    

 

                     Avaliação da sensibilidade da estratégia de testagem para Covid-19. 

NEJM publica comentário sobre a importância de avaliar não apenas a sensibilidade do teste para diagnóstico 

da Covid-19, mas a sensibilidade do regime de testagem, que inclui considerações sobre a frequência de 

realização dos testes, em quem eles são aplicados, em que momento da infecção eles funcionam e se a 

divulgação dos resultados ocorre a tempo de evitar a propagação da doença. Acesse aqui.               

      

                     Potencias vacinas para Covid-19. 

BMJ publica comentário relatando o que se sabe até o momento sobre os resultados dos ensaios fase 3 

avaliando as candidatas a vacinas para Covid-19. Acesse aqui.  

  

                        Reinfecção pelos SARS-CoV-2 na América do Sul. 

The Lancet Infectious Diseases publica o primeiro caso confirmado de reinfecção do SARS-CoV-2 na 

América do Sul em um homem do Equador em que a análise filogenética demonstra que as duas infecções 

são resultantes de trajetórias distintas. Acesse aqui.   

 

                     Soroprevalência de anticorpos para Covid-19 nos EUA. 

JAMA Internal Medicine publica estudo que, a partir de soros residuais de laboratórios, avalia a prevalência 

de anticorpos contra o SARS-CoV-2 entre a população americana no mês de setembro de 2020. Acesse aqui.    

                      

                      Atualizações sobre a Covid-19. 

Neste podcast do NEJM, os editores analisam novos estudos de transmissão de doenças em ambientes 

fechados e fornecem atualizações sobre plasma convalescente e hidroxicloroquina. Acesse aqui.   

 

                     Recuperação da Covid-19 após alta hospitalar. 
Annals of Internal Medicine publica coorte retrospectivo descrevendo a recuperação de 1.409 pacientes 

com Covid-19 e fatores de risco associados à reinternação ou morte. Acesse aqui.  
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