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Artigo original

Dexametasona em pacientes hospitalizados com Covid-19.

NEJM publica relato na íntegra do ensaio clínico randomizado RECOVERY, que avaliou o uso da
dexametasona em pacientes hospitalizados com Covid-19. Os autores concluem que os resultados sugerem
benefício em pacientes hospitalizados em oxigenioterapia ou ventilação mecânica invasiva. Acesse aqui.
Artigo original

Distanciamento social e incidência de Covid-19.

BMJ publica análise de séries temporais interrompidas avaliando a associação entre distanciamento social e
incidência de Covid-19 em 149 países. Acesse aqui.

Testagem e rastreamento de contatos no Reino Unido.

Notícia

Notícia publicada pelo BMJ revela que 21% das pessoas na Inglaterra que testaram positivo para Covid-19
na última semana não foram alcançadas pelo programa de testagem e rastreamento de contatos do NHS.
Acesse aqui.

Telemedicina no cuidado de pacientes com câncer durante a pandemia
de Covid-19.
Perspectiva

JAMA Oncology publica discussão sobre o uso da telemedicina para a manutenção do atendimento de
pacientes oncológicos durante a pandemia. Acesse aqui.
Comentário

Covid-19 na África.

Neste comentário publicado pelo The Lancet, os autores revelam que em muitos países da África subsaariana
há escassez de profissionais de saúde e de equipamentos de proteção individual para os agentes comunitários
de saúde, o que compromete o combate à Covid-19. Acesse aqui.
Artigo original

Dados de autópsias em casos fatais de Covid-19.

The Lancet publica resultados de autópsias de 14 casos fatais de Covid-19, nas quais foram realizadas
avaliações histopatológicas dos principais órgãos. Acesse aqui.
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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 (UNIFASE). Para mais informações
sobre esta e outras iniciativas da colaboração, acesse: https://oxfordbrazilebm.com/

