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Comentário

Covid-19 e síndrome de Cushing

Lancet Diabetes & Endocrinology publica comentário sobre a apresentação e o manejo clínico de pacientes
com síndrome de Cushing e Covid-19. O artigo também faz recomendações pontuais sobre o tratamento
farmacológico para estes pacientes. Acesse aqui.
Comentário

Abordando o desafio da saúde mental durante a pandemia

Lancet Psychiatry publica comentário enumerando os desafios de se abordar a crescente demanda de
intervenções com enfoque em saúde mental durante a pandemia. O artigo também faz recomendações para
a promoção do bem-estar durante o confinamento. Acesse aqui.
Opinião

Aumentando as desigualdades durante a pandemia

JAMA publica artigo de opinião discutindo como a pandemia de Covid-19 contribuiu para o aumento das
desigualdades sociais e disparidades em saúde. Acesse aqui.
Revisão sistemática

Nitazoxanida para pacientes com Covid-19

Nova revisão sistemática avaliando a efetividade a segurança da nitazoxanida em pacientes com Covid-19 foi
publicada no site da Oxford-Brazil EBM Alliance. Acesse aqui.

A importância do preenchimento correto do certificado de óbito
durante a pandemia
Opinião

JAMA publica artigo de opinião discutindo a importância de se registrar corretamente os certificados de
óbito durante a pandemia. O artigo também faz recomendações e discute o impacto do preenchimento
incorreto ou incompleto do certificado no manejo epidemiológico da pandemia. Acesse aqui.
Podcast

Covid-19: Atualização no cuidado de pacientes críticos

JAMA publica podcast discutindo o cuidado de pacientes com Covid-19 e em terapia intensiva. Também é
ressaltado os desafios do cuidado pós terapia intensiva que estes pacientes devem ter e a dificuldade de se
tratar pacientes sem uma terapia específica estabelecida. Para acessar o podcast acesse este endereço.

O objetivo desta newsletter é apresentar as publicações ou eventos mais relevantes
relacionados a pandemia de covid-19.
Gostaria de receber a newsletter diariamente de forma gratuita ? Contate-nos pelo e-mail
oxfordbrazilebm@oxfordbrazilebm.com

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/

