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Correspondência

Carga viral de SARS-CoV-2 e mortalidade em pacientes com Covid-19.

The Lancet Respiratory Medicine publica correspondência avaliando a associação da carga viral do SARSCoV-2 e a mortalidade em pacientes com Covid-19. Acesse aqui.

Resultados falso negativos para Covid-19.

Comentário

Neste comentário publicado pelo NEJM, os autores discutem a acurácia dos testes para diagnóstico da
Covid-19, as implicações de um resultado falso negativo e a interpretação dos resultados quando
consideradas diferentes probabilidades pré-teste. Acesse aqui.
Artigo original

Experiência de trabalhadores de saúde em asilos durante a pandemia

de Covid-19.
JAMA Internal Medicine publica estudo qualitativo por meio de entrevistas semiestruturadas com 33
trabalhadores de saúde em asilos na cidade de Nova York sobre suas experiências no cuidado de pacientes
idosos e com doenças crônicas durante a pandemia de Covid-19. Acesse aqui.
Blog

Interferon para Covid-19.

Em novo post do blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford), os autores discutem
as características farmacológicas do interferon e resumem as evidências de efetividade e segurança para o
seu uso em pacientes com Covid-19. Acesse aqui.
Notícia

O que esperar da pandemia de Covid-19 no futuro?

Nature publica matéria com opiniões de cientistas sobre possíveis cenários nos próximos meses e anos em
relação à Covid-19. Acesse aqui.
Podcast

Impacto da Covid-19 em pacientes portadores de outras doenças.

Neste podcast do NEJM, são discutidos os efeitos colaterais da pandemia de Covid-19 não só no cuidado
oferecido aos pacientes portadores de outras doenças, mas também no próprio sistema de saúde dos Estados
Unidos. 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/

