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FDA retira autorização emergencial do uso de hidroxicloroquina e
cloroquina em pacientes com Covid-19
Notícia

O FDA retirou a autorização emergencial para o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina em pacientes com
Covid-19. Segundo o FDA, a medida foi baseada na ausência de evidências de efetividade das intervenções
e os possíveis riscos associados ao seu uso. Acesse aqui.

O fim da hidroxicloroquina para Covid-19?

Comentário

Neste comentário publicado pelo BMJ, a autora aponta que as controvérsias e os resultados decepcionantes
de ensaios clínicos têm diminuído a empolgação sobre a hidroxicloroquina como uma opção terapêutica para
Covid-19. Acesse aqui.

Covid-19 na América Latina

Perspectiva

JAMA publica perspectiva sobre o impacto da Covid-19 nesta região, que apresenta altos níveis de pobreza
e desigualdade e tem sofrido surtos de outras doenças infectocontagiosas nos últimos anos. O texto destaca
também que o Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido a testar a vacina de Oxford. Acesse aqui.

Covid-19 e a estratégia controversa da Suécia

Comentário

BMJ publica comentário sobre a estratégia adotada pela Suécia para lidar com a pandemia de Covid -19. O
texto aborda a decisão das autoridades em saúde pública de não instituir o lockdown no país, a falta de
equipamentos de proteção e a baixa capacidade de testagem. Acesse aqui.
Correspondência

História natural de infecções assintomáticas por SARS-CoV-2

NEJM publica correspondência com análise da história natural de 96 pacientes com Covid-19 assintomáticos
no momento do diagnóstico. Dentre outros achados, apenas 11 pacientes desenvolveram sintomas clínicos
ao longo do período de seguimento. Acesse aqui.
Podcast

Pensamento diagnóstico Bayesiano e a Covid-19

Em novo episódio do “MBE podcast”, o professor Luís Cláudio Correia reflete sobre a pandemia de Covid19 no Brasil e discute o uso do pensamento Bayesiano durante o processo diagnóstico. Acesse aqui.
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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/

