
 

 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/ 

 

 

                     Dexametasona para pacientes com Covid-19 - Recovery trial 

Universidade de Oxford lança nota divulgando resultados sobre o ensaio clínico RECOVERY. Segundo os 

pesquisadores responsáveis, a dexametasona é o primeiro medicamento a demonstrar redução na 

mortalidade em pacientes hospitalizados com quadro grave de Covid-19. Esses resultados ainda não foram 

publicados. Acesse aqui. 

                      

                       Vacinas para todos? 

Neste artigo publicado pelo Lancet, a autora questiona como uma possível vacina contra COVID-19 chegará 

a toda população. O texto aborda as iniciativas que estão sendo planejadas para garantir o acesso equitativo, 

assim como as suas limitações. Acesse aqui. 

 

            Quão letal é o SARS-CoV-2? 

Nature publica reportagem sobre os desafios enfrentados pelos pesquisadores ao calcular a letalidade da 

Covid-19. As estimativas para diferentes regiões variam de acordo com os aspectos demográficos, o acesso 

ao serviço de saúde e a metodologia do estudo. Acesse aqui.  

                     

                 Covid-19 e cuidados paliativos 

Novo post do blog do Centre for Evidence-Based Medicine da universidade de Oxford discute o cenário 

dos cuidados paliativos durante a pandemia de Covid-19, com enfoque principalmente aos pacientes em 

cuidados domiciliares e as dificuldades de acesso ao cuidado durante o isolamento. Acesse aqui. 

 

                  Estratégias de testagem para Covid-19 
Amanhã (17/06) às 20:30h ocorrerá a live da Prof. Ana Paula Pires dos Santos e do Prof. Paulo Nadanovsky 

sobre estratégias de testagem durante a pandemia de Covid-19. Acesse pelo instagram 

@crescersorrindo_uerj. 

 

                  Inteligência artificial e big data 

Amanhã (17/06) às 12h ocorrerá a live do Prof. Alexandre Chiavenatto Filho pelo curso “Ciência e Covid-

19: a importância de análise crítica de evidências durante a pandemia”. O tema abordado será a inteligência 

artificial e o big data na tomada de decisão e no processo de avaliação de tecnologias em saúde. Acesse aqui. 
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