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Artigo original

Segurança e imunogenicidade de vacina russa contra o SARS-CoV-2.

The Lancet publica resultados de ensaio clínico com 76 adultos para avaliar a segurança e a imunogenicidade
de duas formulações de vacina contra o SARS-CoV-2 em dois hospitais na Rússia. Acesse aqui.
Artigo original

Ensaio clínicos fase 1/2 de vacina contra SARS-CoV-2.

NEJM publica ensaio clínico randomizado fase 1/2 com 131 adultos saudáveis para avaliar a eficácia e a
imunogenicidade da vacina NVX-CoV2373 contra o SARS-Cov-2. Acesse aqui.
Revisão sistemática

Corticosteroides para pacientes críticos.

JAMA publica revisão sistemática que incluiu resultados de sete ensaios clínicos randomizados que avaliaram
a eficácia e a segurança de corticosteroides para pacientes críticos com Covid-19. Foi identificado benefício
do medicamento na redução de mortalidade por todas as causas em 28 dias. Acesse aqui.
Editorial

Subestimativa da soroprevalência de Covid-19

BMJ publica editorial discutindo a possível subestimativa da real soroprevalência de Covid-19 considerando
que os testes disponíveis podem não identificar casos leves da doença. Acesse aqui.
Comentário

Efeitos prolongados da Covid-19.

BMJ publica comentário sobre relatos de efeitos persistentes e prolongados da Covid-19, como falta de ar,
tosse, ansiedade, palpitações e dificuldade de concentração, mesmo em pacientes jovens, saudáveis e que
não tiveram quadro grave da doença. Acesse aqui.
Podcast

Testagem de anticorpos para Covid-19.

Neste podcast publicado pelo NEJM, os editores discutem a testagem de anticorpos para Covid-19, como
interpretar os resultados desses testes e as implicações para o desenvolvimento de vacinas. Acesse aqui.
Editorial

Reabertura das escolas durante a pandemia de Covid-19.

Science publica editorial discutindo as estratégias referentes a três aspectos que devem ser considerados
diante da reabertura das escolas durante a pandemia de Covid-19: minimização da importação de casos,
redução da transmissão e contenção de surtos. 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/

