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Opinião

Vacinas para Covid-19.

JAMA publica artigo de opinião sobre a velocidade sem precedentes no desenvolvimento de vacinas contra
o SARS-Cov-2, a ansiedade da população em relação à segurança da vacina e o compromisso da agência
reguladora americana FDA em avaliar as vacinas. Acesse aqui.

Covid-19 na Nova Zelândia.

Correspondência

NEJM inaugura série de notas sobre a pandemia (Covid-19 notes series) com o objetivo de comunicar
relatórios curtos de respostas inovadoras à doença em todo o mundo. Nesta primeira nota, é relatada a
experiência da Nova Zelândia, que declarou o fim da pandemia em 08/06/20, 103 dias após a confirmação
do primeiro caso. Acesse aqui.

Artigo original

Tecnologias digitais para o combate à Covid-19.

Nature Medicine publica revisão sobre as inovações digitais utilizadas na resposta de saúde pública à Covid19 no mundo, incluindo as limitações legais, éticas, de privacidade e trabalhistas. Acesse aqui.
Blog

Remdesivir para Covid-19.

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

Lopinavir/ritonavir (Kaletra®) para Covid-19.

NATS do Hospitais Moinhos de Vento, Sírio-Libanês e Oswaldo Cruz publicam revisão sistemática rápida
sobre lopinavir/ritonavir para Covid-19 na página da Oxford-Brazil EBM Alliance. Acesse aqui.
Opinião

Covid-19 na África.

Neste artigo de opinião publicado na Science, os autores apontam possíveis explicações para o baixo número
de casos e óbitos por Covid-19 em diversos países africanos. Acesse aqui.

O objetivo desta Newsletter é apresentar as publicações ou eventos mais relevantes
relacionados à pandemia de Covid-19.
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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/

