9

Covid-19 Weekly Newsletter
Atualização semanal sobre a Covid-19
Edição 02, Volume 06, 2020 – 13/11/2020
Organizado por Rafael L Pacheco, Ana PP Santos, Rachel Riera
Comentário

Tratamento precoce para Covid-19.

Neste comentário publicado pelo JAMA, os autores argumentam que embora já existam opções de
tratamento para pacientes hospitalizados com quadro grave de Covid-19, intervenções precoces e capazes
de prevenir a progressão da doença são urgentemente necessárias. Acesse aqui.
Artigo original

Fluvoxamina para casos leves de Covid-19.

JAMA publica ensaio clínico randomizado com 152 pacientes adultos sintomáticos com diagnóstico
confirmado de Covid-19 para avaliar o efeito da fluvoxamina, em comparação ao placebo, na gravidade da
doença. Acesse aqui.
Artigo original

Infecção neonatal pelo SARS-CoV-2.

The Lancet Child & Adolescent Health publica coorte prospectivo descrevendo a incidência, características
clínicas, modo de transmissão e desfechos resultantes de infecção pelo SARS-CoV-2 em recém-nascidos no
Reino Unido. Acesse aqui.
Artigo original

Acurácia de teste para detectar infecção prévia pelo SARS-CoV-2.

BMJ publica estudo avaliando a acurácia de teste rápido de imunoensaio de fluxo lateral para a detecção de
infecção prévia pelo SARS-CoV-2 em trabalhadores da área da saúde na Inglaterra. Acesse aqui.
Comentário

Rastreamento populacional para Covid-19.

Neste comentário publicado pelo BMJ, os autores discutem as implicações de um rastreamento populacional
para Covid-19 no Reino Unido, como o isolamento desnecessário de pessoas não infectantes que testam
positivo, trauma ou ansiedade em relação ao teste em crianças e desvio de recursos materiais e humanos.
Acesse aqui.
Artigo original

Surto de Covid-19 em porta-aviões americano.

NEJM publica relato de surto de Covid-19 em porta-aviões americano, incluindo dados clínicos,
demográficos, resultado de teste PCR e acompanhamento por um período mínimo de dez semanas de todos
os tripulantes. 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/

