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Complicações respiratórias de longo prazo na Covid-19.

Editorial

BMJ publica editorial sobre dados emergentes indicando que muitos pacientes apresentam sintomas
respiratórios persistentes meses após o início da Covid-19. Acesse aqui.

Uma crítica à avaliação de efeitos de tratamentos para Covid-19 por meio
de estudos observacionais.
Opinião

Neste artigo de opinião publicado pelo JAMA, os autores questionam se as tentativas de inferência causal
de riscos e benefícios de potenciais tratamentos para Covid-19 a partir de estudos não randomizados são
úteis ou se apenas acrescentam ruído, confusão e incerteza. Acesse aqui.

Risco de Covid-19 entre os trabalhadores da área da saúde e a
comunidade em geral.
Artigo original

The Lancet Public Health publica coorte prospectivo usando dados autorrelatados de aplicativos para
smartphone no Reino Unido e nos EUA com o objetivo de avaliar o risco de Covid-19 entre os trabalhadores
da saúde em comparação com a comunidade em geral. Acesse aqui.
Artigo original

Técnicas de ventilação em doenças causadas por coronavírus.

Annals of Internal Medicine publica atualização de revisão sistemática avaliando diferentes estratégias de
ventilação mecânica invasivas e não invasivas para indivíduos com insuficiência respiratória hipoxêmica
aguda em doenças causadas por coronavírus, incluindo a Covid-19. Acesse aqui.
Guideline

Remdesivir para Covid-19.

BMJ publica guia para a prática clínica com recomendações detalhadas sobre o uso do remdesivir em casos
graves de Covid-19. Acesse aqui.
Opinião

Qual a definição de quadro “leve” em um paciente com Covid-19?

BMJ publica artigo de opinião discutindo a falta de consenso na definição de “quadros leves” de Covid-19,
e ressalta a importância da caracterização homogênea dos pacientes com Covid-19. 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/

