
 

 A Oxford-Brazil EBM-Alliance é uma colaboração entre pesquisadores brasileiros e o Centre for Evidence-Based 
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               Recovery trial: dexametasona em pacientes com Covid-19 

Universidade de Oxford divulga os resultados do Recovery trial em formato preprint na base MedRxiv (não 

revisado por pares). O ensaio clínico randomizado avaliou os efeitos da dexametasona em pacientes 

hospitalizados com Covid-19.  Acesse aqui.   

 

                 Ensaios clínicos adaptativos em Covid-19 

Em novo podcast, Prof. Luis Cláudio Correia discute ensaios clínicos adaptativos e faz uma avaliação crítica 

do Recovery trial. Acesse aqui.  

 

                      Covid-19 e uso de medicamentos anti-hipertensivos 

JAMA publica coorte retrospectivo dinamarquês que investiga a associação entre o uso de inibidores da 

enzima conversora da angiotensina (ECA) e bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) e 

diagnóstico e mortalidade em Covid-19. Acesse aqui.   

 

             Covid-19 e o distanciamento social de dois metros 

Novo post no blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford) discute as evidências 

sobre a recomendação de distanciamento social de dois metros como uma estratégia para reduzir a 

transmissão do SARS-CoV-2.  Acesse aqui.  

 

                 Como o SARS-CoV-2 afeta os tecidos do corpo humano 

Nature publica artigo mostrando que o vírus pode danificar pulmões, fígado e tecido renal cultivados no 

laboratório, o que pode explicar algumas complicações graves da Covid-19.  Acesse aqui.  

 

                  Colaboração público-privada em saúde na pandemia 

Amanhã (23/06) às 19 horas, Drauzio Varella e Gonzalo Vecina Neto participam de webinar sobre 

colaboração público-privada em saúde no contexto da pandemia. Acesse aqui.  
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