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Revisão sistemática

Tocilizumabe para Covid-19.

Atualização de revisão sistemática avaliando o uso de tocilizumabe para pacientes com Covid-19 foi
publicada no site da Oxford-Brazil EBM Alliance. Acesse aqui.
Artigo original

Vacina com vírus SARS-CoV-2 inativado.

Science publica artigo com resultados pré-clínicos de vacina inativada que foi testada em macacos rhesus.
Acesse aqui.
Comentário

Covid-19 e o futuro das crianças.

Comentário publicado no The Lancet aborda o impacto da pandemia de Covid-19 no bem-estar infantil e
afirma que as crianças serão as principais vítimas da crise econômica global. Acesse aqui.
Editorial

Reabertura das universidades durante a pandemia de Covid-19.

Editorial do Annals of Internal Medicine aponta os cuidados que devem ser implementados pelas
universidades para preservar a saúde dos estudantes, professores e funcionários durante o processo de
retomada das atividades. Acesse aqui.
Vídeo

Atualização da pandemia

Neste vídeo publicado pelo JAMA, o Dr. Anthony Fauci, diretor do National Institutes of Allergy and
Infectious Diseases dos Estados Unidos, discute os últimos acontecimentos relacionados à pandemia de
Covid-19. Acesse aqui.
Blog

Condições climáticas e transmissão de SARS-CoV-2

Novo post do blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford) apresenta uma síntese
de evidências sobre a relação entre a mudança das condições climáticas e a transmissão do SARS-CoV-2.
Acesse aqui.
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