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                           Heparinas para Covid-19. Revisão sistemática rápida 

Nova atualização da revisão sistemática rápida avaliando o uso de heparinas para pacientes com Covid-19 

foi publicada no site da Oxford-Brazil EBM Alliance. Foram analisados quatro estudos observacionais com 

importantes limitações metodológicas e a certeza final da evidência foi considerada como sendo muito baixa 

para todos os desfechos avaliados. Acesse aqui.  

 

                 Vacinação de rotina durante a pandemia de Covid-19 

BMJ publica editorial sobre o risco de epidemias de sarampo e outras doenças preveníveis por vacinas caso 

haja uma queda na adesão à vacinação de rotina durante a pandemia de Covid-19. O texto enfatiza que a 

vacinação de gestantes e crianças deve ser considerada uma prioridade neste momento. Acesse aqui. 

 

         Covid-19 e o fechamento de escolas nos Estados Unidos 

JAMA publica comentário sobre o impacto causado pelo fechamento das escolas nas crianças e adolescentes, 

enfatizando que os mais vulneráveis são os mais afetados. As autoras discutem medidas a serem adotadas 

para minimizar os danos à saúde. Acesse aqui. 

 

                           Inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores 
do receptor de angiotensina 2 para Covid-19. Revisão sistemática rápida 
Nova atualização da revisão sistemática rápida avaliando os efeitos do uso de iECA e BRA em pacientes 

com Covid-19 e o prognóstico associado ao uso prolongado destes medicamentos em pacientes com Covid-

19. Foram analisados 23 estudos com risco de viés moderado a alto, e a certeza da evidência foi considerada 

como sendo muito baixa para todos os desfechos avaliados. Acesse aqui.  

 
                  Anticorpos monoclonais e Covid-19 
JAMA publica opinião sobre o papel dos anticorpos monoclonais na prevenção e tratamento da Covid-19. 

Segundo os autores, os anticorpos monoclonais têm recebido pouca atenção, embora sejam um componente 

chave da imunidade protetora contra a maioria das doenças virais. Acesse aqui.  

 

                 Remdesivir e a autorização emergencial do FDA                    
Novo post do blog do Centre for Evidence-Based Medicine da universidade de Oxford discute a autorização 

emergencial para o uso do remdesivir em pacientes com Covid-19 pelo FDA. Acesse aqui. 
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