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                     Análise de registros de ensaios clínicos para Covid-19 

Journal of Clinical Epidemiology publica uma análise descritiva de 1,308 registros de ensaios clínicos 

relacionados ao Covid-19. Apesar do grande número de estudos registrados logo após o início da pandemia, 

poucos apresentam dados publicados até o momento da análise. Acesse aqui. 

 

                    Estimando os efeitos de intervenções não-farmacológicas na pandemia  

Nature publica estudo epidemiológico avaliando o impacto de medidas não-farmacológicas populacionais 

em resposta à pandemia do Covid-19 em 11 países Europeus. Acesse aqui. 

 

           Características e desfechos de crianças com síndrome inflamatória 

multissistêmica associada à Covid-19 

JAMA publica series de 58 casos de crianças hospitalizadas com síndrome inflamatória multissistêmica 

associada ao Covid-19. Acesse aqui. 

 

                           Tocilizumabe para pacientes com Covid-19 

Nova revisão sistemática avaliando a efetividade a segurança do tocilizumabe em pacientes com Covid-19 

foi publicada no site da Oxford-Brazil EBM Alliance. A revisão sistemática incluiu 7 estudos observacionais 

com risco crítico de viés. Acesse aqui.  

 

                       Análise post-mortem de casos de Covid-19  

Lancet Infectious Diseases publica análise post-mortem de 38 pacientes com Covid-19 de dois centros no 

norte da Itália. Acesse aqui. 

 

                 Discussão: diretrizes para o tratamento farmacológico de Covid-19 

Amanhã (10/06/2020) às 12 horas ocorrerá uma discussão sobre as diretrizes para o tratamento 

farmacológico de Covid-19 como parte integrante do curso “Ciência e Covid-19: a importância da análise 

crítica de evidências durante uma pandemia”. Para acessar a live acesse este endereço. 

 

C5, 

Atualização diária sobre a Covid-19 

Covid-19 Daily Newsletter 

 

O ob je t i vo d es ta  newsl e t t er  é  ap re senta r  a s  pub l i cações  ou  eventos  ma i s  r e l eva nte s  
re la c ionados  a  pand emia  de  cov id -19 .   

Gos ta r ia  d e  r eceber  a  news le t t er  d ia r iamente  de  fo rma  gra tu i t a ?  Conta t e -nos  pe lo  e -ma i l  
ox fordbraz i lebm@oxford braz i l ebm.com  

 

Edição 06, Volume 01, 2020 – 09/06/2020 
Organizado por Rafael L Pacheco e Luis ES Fontes 

Artigo original 

Revisão sistemática 

Artigo original 

Evento 

Artigo original 

Artigo original 

https://oxfordbrazilebm.com/
https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(20)30441-8/abstract
http://www.nature.com/articles/s41586-020-2405-7
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2767209
https://oxfordbrazilebm.com/index.php/2020/06/08/tocilizumabe-para-pacientes-com-covid-19/
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30434-5
meet.google.com/uzi-absa-qru
mailto:oxfordbrazilebm@oxfordbrazilebm.com

