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Editorial

Uso de vacina que ainda não foi avaliada por um ensaio clínico fase III.

BMJ publica editorial sobre a Suptnik V, vacina contra o SARS-CoV-2 financiada pelo Ministério da Saúde
da Rússia, enfatizando os riscos associados à liberação de uma vacina que ainda não foi testada em um ensaio
clínico fase III. Acesse aqui.

Recomendação de tratamentos e vacinas para Covid-19 na ausência de
dados completos disponíveis publicamente.
Opinião

BMJ publica opiniões divergentes de especialistas sobre a recomendação de tratamentos e vacinas mesmo
quando não há dados completos disponíveis. Acesse aqui.
Comentário

Resultados de estudos observacionais de Covid-19 em diferentes países.

The Lancet Respiratory Medicine publica comentário discutindo as diferenças nos desfechos observados em
pacientes com Covid-19 internados em unidades de terapia intensiva de acordo com o país de realização do
estudo. Os autores ressaltam que colaborações internacionais poderiam ajudar a esclarecer as razões para
essas divergências. Acesse aqui.
Artigo original

Hiperinflamação associada à Covid-19.

The Lancet Rheumatology publica coorte retrospectivo com 269 pacientes com Covid-19 internados em
hospitais ingleses para avaliar a associação entre biomarcadores inflamatórios, gravidade da doença e
mortalidade. Acesse aqui.
Notícia

University of Oxford desenvolve novo teste rápido para SARS-CoV-2.

Em notícia publicada na página da University of Oxford, relata-se a parceria realizada por pesquisadores da
instituição para o desenvolvimento de teste rápido para se detectar o SARS-CoV-2. Acesse aqui.
Artigo original

Aumento da ansiedade durante a pandemia.

JAMA Internal Medicine publica análise do aumento de buscas na internet com termos relacionados a
episódios e transtornos de ansiedade durante a fase inicial da pandemia. 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/

