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Modelo de predição de prognóstico para pacientes com Covid-19

Notícia

A University of Oxford está desenvolvendo um modelo de predição de prognóstico para pacientes com
Covid-19. O objetivo do modelo é identificar aqueles com maior risco de infecção ou infecções mais graves.
Acesse aqui.

Mortalidade e parada cardiorrespiratória extra-hospitalar durante a
pandemia de Covid-19
Artigo original

O JAMA Cardiology publicou um estudo transversal sobre mortalidade e parada cardiorrespiratória em
ambiente extra-hospitalar na cidade de Nova York durante a pandemia. Os autores concluíram que o número
de mortes tem sido significativamente maior em 2020 do que foi em 2019. Acesse aqui.
Revisão sistemática

Covid-19: mantendo a saúde ao trabalhar em casa

A Cochrane atualizou sua coleção especial sobre revisões sistemáticas que avaliam intervenções para a
manter a saúde e o bem-estar quando se trabalha em casa durante a pandemia. Acesse aqui.

Corticosteroide inalatório para prevenção e tratamento de Covid-19

Blog

Novo post no blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford) relata resultados de
revisão sistemática rápida que avaliou os efeitos do corticosteroide inalatório para prevenção e tratamento
da Covid-19. Acesse aqui.
Notícia

Demanda por dexametasona após publicação preprint do Recovery trial

Neste comentário publicado no BMJ, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, alerta que o próximo
desafio é aumentar a produção e distribuição de dexametasona de forma rápida e equânime. Acesse aqui.
Evento

Economia da saúde e Covid-19

Amanhã (24/06) às 12 horas, o curso “Ciência e Covid-19: a importância de análise crítica de evidências
durante uma pandemia” apresenta debate virtual com o Prof. Giacomo Balbinotto. Serão discutidos aspectos
macro e microeconômicos e políticas públicas no contexto da pandemia de Covid-19. Acesse aqui.
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