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Notícia

Efeitos da pandemia nos pesquisadores latino-americanos.

Science publica matéria relatando como os cortes no financiamento de pesquisas, verbas para universidades
e bolsas de estudo estão prejudicando o trabalho de pesquisadores da América Latina. Acesse aqui.
Podcast

Construindo uma reposta bem sucedida à pandemia de Covid-19.

Neste podcast do NEJM, os editores discutem o uso de medidas de saúde pública para controlar a
transmissão do SARS-CoV-2 em diferentes países, bem como os recentes avanços no desenvolvimento de
vacinas. Acesse aqui.
Artigo original

Obesidade e mortalidade por Covid-19.

Annals of Internal Medicine publica coorte retrospectiva com pacientes diagnosticados com Covid-19 na
California, EUA, para avaliar a associação entre obesidade, e outros fatores de risco, e a mortalidade por
Covid-19. Acesse aqui.
Artigo original

Manejo de pacientes com Covid-19 na atenção primária.

BMJ publica guia para a prática clínica com recomendações para o tratamento e acompanhamento de
pacientes pós-fase aguda de Covid-19 na atenção primária. Os autores também enfatizam a falta de
evidências de boa qualidade que avaliaram as intervenções para este período em específico. Acesse aqui.
Revisão sistemática

Hidroxicloroquina e cloroquina para Covid-19.

Nova atualização da revisão sistemática rápida avaliando o uso de hidroxicloroquina/cloroquina para Covid19 foi publicada no site da Oxford-Brazil EBM Alliance. Na versão atual, foram incluídos 11 ensaios clínicos
randomizados que avaliaram estas intervenções para o tratamento e profilaxia da Covid-19. Acesse aqui.
Artigo original

Efetividade de diferentes máscaras faciais.

JAMA Internal Medicine publica análise comparando a efetividade de 29 tipos de máscaras faciais quanto a
sua capacidade de filtração. Os resultados podem ser usados como base para escolha de equipamentos de
proteção individual durante a pandemia. 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/

