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Notícia

Vacinas para Covid-19 no Brasil e na África do Sul.

BMJ divulga o início dos ensaios clínicos no Brasil e na África do Sul para avaliar a eficácia da vacina para
Covid-19 desenvolvida por pesquisadores de Oxford. Acesse aqui.
Artigo original

Estratégias de combate à pandemia.

Brazilian Oral Research publica artigo abordando as principais estratégias de combate à pandemia. Os
autores, Ana Paula Pires dos Santos e Paulo Nadanovsky, abordam aspectos sobre cuidado/higiene,
identificação de casos, isolamento social e lockdown. Acesse aqui.
Notícia

Evidências sobre vitamina D e Covid-19.

BMJ discute os resultados de revisões rápidas sobre o efeito da vitamina D na redução do risco de infecções
respiratórias, incluindo a Covid-19. Acesse aqui.
Evento

FAPESP debate estratégias de rastreamento de contatos e lockdown:

FAPESP promove debate virtual neste quarta-feira, 01/07/20, das 12:00h às 13:30h, sobre a efetividade e
as limitações das estratégias de rastreamento e lockdown durante a pandemia. Acesse aqui.
Evento

Saúde mental em época de pandemia

UFCSPA e Unifesp promovem mais um debate virtual como parte do curso “Ciência e Covid-19: a
importância da análise crítica de evidência durante a pandemia”. Nesta quarta-feira, 01/07/20, das 12:00h às
13:30h, Daniela de Oliveira Melo e Airton Stein conversam com a especialista Analuiza Camozzato sobre
saúde mental durante a pandemia. Acesse aqui.
Opinião

Covid-19, vieses cognitivos e políticas públicas de saúde.

JAMA publica artigo de opinião sobre a influência dos vieses cognitivos no apoio da população às diferentes
respostas à pandemia e na implementação de políticas públicas de saúde. Acesse aqui.
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