9

Covid-19 Daily Newsletter
Atualização diária sobre a Covid-19
Edição 20, Volume 02, 2020 – 28/07/2020
Organizado por Rafael L Pacheco, Ana PP Santos, Rachel Riera

Correspondência

Protocolos de estudos clínicos para Covid-19 no ClinicalTrials.gov.

JAMA Internal Medicine publica análise das características de 1.551 estudos clínicos sobre intervenções para
Covid-19 registrados no ClinicalTrials.gov. Segundo os autores, a maioria dos estudos não produzirá
evidências científicas úteis. Acesse aqui.
Correspondência

Absenteísmo devido a condições de saúde durante a pandemia.

JAMA Internal Medicine publica estudo sobre as taxas de absenteísmo, relacionado a condições de saúde,
durante abril e maio de 2020 e reflete sobre o impacto socioeconômico da pandemia. Acesse aqui.
Comentário

“Covidização” da pesquisa.

Este comentário, publicado pela Nature Medicine, discute as implicações de direcionar todas as pesquisas e
financiamentos para Covid-19 e argumenta que estratégias de curto prazo motivadas por crises não são
sustentáveis. Acesse aqui.
Editorial

Covid-19 na América Latina.

BMJ publica editorial sobre o impacto da Covid-19 na América Latina, enfatizando o crescente número de
casos na região, os recursos limitados dos sistemas de saúde, a alta prevalência de condições crônicas e as
respostas atrasadas de alguns governos. Acesse aqui.
Comentário

Consentimento informado em emergências de saúde pública.

Comentário, publicado pelo Annals of Internal Medicine, aborda a diferença entre atividades de saúde
pública de vigilância e de pesquisa, e avalia o papel do consentimento dos pacientes nas duas situações
durante a pandemia de Covid-19. Acesse aqui.
Comentário

Impacto da Covid-19 na nutrição infantil.

Lancet publica comentário relatando as ações do Standing Together for Nutrition, um consórcio
multidisciplinar de pesquisadores em nutrição, economia e sistemas de saúde, que visa investigar o impacto
da Covid-19 na desnutrição e na mortalidade infantil relacionada à nutrição. 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/

