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Editorial

Os perigos dos preprints na era Covid-19.

BMJ publica editorial sobre a necessidade de se discutir os benefícios e riscos relacionados aos preprints no
contexto da pandemia de Covid-19, que foi acompanhada por um crescimento explosivo no número dessas
publicações. Acesse aqui.
Editorial

Ressurgimento da Covid-19 no Japão.

Neste editorial publicado pelo BMJ, os autores apontam que o Japão precisa rever os erros cometidos na
primeira onda da pandemia de Covid-19 para evitar nova sobrecarga do sistema de saúde e mortes
desnecessárias nos próximos meses. Acesse aqui.

Injúria renal aguda em pacientes com Covid-19.

Correspondência

The Lancet publica dados post-mortem de 63 pacientes com Covid-19 indicando que o tropismo renal do
SARS-CoV-2 está associado à gravidade da doença e ao desenvolvimento de injúria renal aguda. Acesse aqui.

“População grande” e “dimensões continentais” justificam os números
mais altos de mortes pela Covid-19 no Brasil?
Evento

Amanhã (19/08/2019) às 12h, o prof. Paulo Nadanovsky discutirá as afirmações equívocas sobre a pandemia
para o curso “Ciência e Covid-19: a importância da análise crítica de evidências durante uma pandemia.”
Acesse aqui.
Revisão sistemática

Interferon para profilaxia e tratamento de Covid-19.

Revisão sistemática rápida avaliando o uso de interferon para Covid-19 foi publicada no site da OxfordBrazil EBM Alliance. Acesse aqui.
Artigo original

Covid-19 e síndrome inflamatória multissistêmica.

The Lancet Infectious Diseases publica revisão narrativa sobre a epidemiologia, a etiologia, as características
clínicas e os protocolos de tratamento disponíveis da síndrome inflamatória multissistêmica em crianças e
adolescentes associada à Covid-19. 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/

