
 

 A Oxford-Brazil EBM-Alliance é uma colaboração entre pesquisadores brasileiros e o Centre for Evidence-Based 

Medicine da University of Oxford, sediada no Centro Universitário Arthur Sá Earp (FASE). Para mais informações sobre 

esta e outras iniciativas da colaboração, acesse: https://oxfordbrazilebm.com/ 

 

 

               Lopinavir-ritonavir para pacientes com Covid-19 - Recovery trial. 
University of Oxford divulga nota com informações do RECOVERY trial referentes ao uso de lopinavir-

ritonavir. Segundo os pesquisadores, não foi detectado benefício do lopinavir-ritonavir nos desfechos 

mortalidade aos 28 dias, necessidade de ventilação mecânica e tempo de hospitalização. Os resultados 

completos do estudo ainda não foram publicados. Acesse aqui.     

 

                       Pronação em pacientes não intubados com Covid-19. 

JAMA publica resultados de um coorte único experimental avaliando a pronação em pacientes com Covid-

19 que estão internados, conscientes, hipoxêmicos e sem ventilação invasiva. Acesse aqui. 

 

                   Processo editorial e revisão por pares durante a pandemia. 

Editorial do JAMA aborda os desafios enfrentados por revisores e editores para manter o padrão de 

qualidade no processo editorial diante do aumento expressivo no número de artigos recebidos durante a 

pandemia. Acesse aqui.    

              

                   Vacinação contra o SARS-CoV-2. 

NEJM publica comentário sobre desafios de se obter a imunidade de rebanho por meio de vacinação contra 

o SARS-CoV-2, considerando que uma parcela da população (americana) não pretende ser vacinada. Acesse 

aqui.  

 

              Imperial College London e a reposta à Covid-19. 

Na terça-feira, 30/06/20, das 06:00h às 07:30h (horário de Brasília), pesquisadores do Imperial College 

London debaterão temas importantes no combate à pandemia, como vacinação, diagnóstico e inovações 

tecnológicas. Acesse aqui.  

 

               "Princípio da Assimetria", uso de máscaras e reflexões pós Recovery trial. 
Prof. Luis Cláudio Correia divulga podcast sobre o princípio da assimetria, aborda o uso de máscaras durante 

a pandemia de Covid-19 e discute alguns conceitos relacionados ao RECOVERY trial. Acesse aqui. 
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