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Imunidade de rebanho para Covid-19 através da vacinação.

Comentário

The Lancet publica comentário discutindo os desafios para se atingir a imunidade de rebanho através da
vacinação em massa, como o desenvolvimento da estrutura de um programa de vacinação, incluindo a
definição de prioridades e a logística de distribuição, além do incentivo à aceitação pública. Acesse aqui.

Remdesivir para Covid-19 (1).

Artigo original

NEJM publica versão final de ensaio clínico randomizado com 1.062 pacientes hospitalizados por Covid-19
para avaliar o efeito do remdesivir comparado ao placebo no tempo de recuperação de sintomas. Acesse
aqui.
Artigo original

Remdesivir para Covid-19 (2).

NEJM publica ensaio clínico randomizado com 397 pacientes hospitalizados por Covid-19 para avaliar o
efeito do remdesivir por 5 dias ou 10 dias na estado clínico após 14 dias. Acesse aqui.
Artigo original

Pré-exposição à hidroxicloroquina e mortalidade por Covid-19.

The Lancet Rheumatology publica coorte de base populacional no Reino Unido avaliando a associação entre
o uso de hidroxicloroquina antes da pandemia e o risco de mortalidade por Covid-19 em pessoas com artrite
reumatoide ou lúpus eritematoso sistêmico. Acesse aqui.
Comentário

Lockdown versus proteção focalizada.

BMJ publica comentário sobre diferentes medidas de saúde pública para o controle da pandemia de Covid19 que vão desde a "proteção focalizada", conforme descrito na Declaração Great Barrington, até
recomendações para confinamento da população, conforme descrito no Memorando de John Snow. Acesse
aqui.
Podcast

Entrevista com Anthony Fauci.

Neste podcast do NEJM, os editores fazem uma retrospectiva da abordagem dos EUA no combate à
pandemia e avaliam o estado atual da resposta, incluindo vacinas e adesão do público a uma possível
vacinação em massa, tratamentos emergentes, testagem da população, intervenções sociais e medidas de
distanciamento. 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/

