
 

 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/ 

 

 

9 

Atualização semanal sobre a Covid-19 

Covid-19 Weekly Newsletter 

O ob je t i vo d es ta  News le t te r  é  a pre senta r  a s  publ ica ções  ou  even tos  ma i s  re levant es  
re la c ionados  à  pand emia  de  Cov id -19 .   

Gos ta r ia  d e  r eceber  a  news le t t er  d ia r iamente  de  fo rma  gra tu i t a ?  Conta t e -nos  pe lo  e -ma i l  
ox fordbraz i lebm@gma i l .com  

 

                      Resultados do ensaio clínico Solidarity. 

OMS divulga resultados de análise interina de ensaio clínico avaliando intervenções farmacológicas para 

Covid-19 indicando que remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir e interferon tiveram pouco ou 

nenhum efeito na mortalidade após 28 dias em pacientes hospitalizados. Acesse aqui.   

 

                     Vacina BBIBP-CorV para Covid-19. 

The Lancet Infectious Diseases publica fases 1 e 2 de ensaio clínico randomizado para avaliar a segurança e 

a imunogenicidade da vacina BBIBP-CorV, com vírus inativado, em comparação a placebo. Acesse aqui.          

      

                     Vacinas BNT162b1 e BNT162b2 para Covid-19. 

NEJM publica ensaio clínico randomizado com 195 adultos saudáveis para avaliar a segurança e a 

imunogenicidade de duas vacinas de RNA em comparação ao placebo. Acesse aqui.    

  

                         Consenso científico sobre a pandemia de Covid-19. 

Nesta correspondência publicada pelo The Lancet, pesquisadores de diversas partes do mundo alertam sobre 

a necessidade de uma comunicação clara sobre os riscos da Covid-19 e das estratégias para combatê-la. 

Acesse aqui.   

 

                         Excesso de mortalidade por Covid-19 e outras causas. 

JAMA publica relato do número estimado de mortes em excesso nos EUA durante a pandemia de Covid-

19 e descreve as causas dessas mortes e a relação com as medidas de reabertura. Acesse aqui.         

                       

                 Vacinas para Covid-19. 

Neste podcast do NEJM, os editores discutem os conceitos fundamentais por trás das possíveis vacinas 

contra o SARS-CoV-2 e o status dos ensaios clínicos em andamento. Acesse aqui.  

 

                   Complicações neuropsiquiátricas da Covid-19. 
BMJ publica editorial discutindo o que se sabe até o momento sobre as anormalidades do sistema nervoso 

central apresentadas por alguns pacientes com Covid-19, assim como as possíveis sequelas 

neuropsiquiátricas agudas e crônicas e seus mecanismos. Acesse aqui. 
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