
 

 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 (FASE). Para mais informações sobre 

esta e outras iniciativas da colaboração, acesse: https://oxfordbrazilebm.com/ 

 

 

               Pandemia evidencia interesses comerciais na pesquisa. 

BMJ publica editorial sobre a presença de interesses comerciais na pesquisa, educação e prática médica. Os 

autores ressaltam que a pandemia evidenciou as fragilidades nos processos de regulação de medicamentos, 

dispositivos e testes diagnósticos. Acesse aqui.    

 

               Cirurgias eletivas e risco de contrair Covid-19. 

BMJ publica artigo de opinião sobre o papel dos cirurgiões ao abordar com os seus pacientes os riscos 

transoperatórios de contrair Covid-19. Acesse aqui.   

 

               Raciocínio clínico e Covid-19. 

Neste podcast do Annals of Internal Medicine, Dr. Robert Centor e convidados discutem dois artigos sobre 

perda de olfato e paladar em pacientes com Covid-19 e sobre resultados falso-negativos no exame RT-PCR.  

Acesse aqui.  

              

                        Tratamento e desfechos em crianças e adolescentes com Covid-19. 

The Lancet Child & Adolescent Health publica análise retrospectiva sobre os tratamentos recebidos e os 

desfechos observados em crianças/adolescentes com Covid-19. Acesse aqui.  

 

                  Comunicando más notícias às famílias de vítimas de Covid-19.   

Annals of Internal Medicine publica artigo de opinião que apresenta um modelo de estratégia estruturada 

para comunicar condolências às famílias de vítimas de Covid-19.  Acesse aqui. 

 

                      Slow medicine na pandemia de Covid-19: ciência e moderação. 

Amanhã (25/06) às 18:30 horas, o movimento Slow Medicine Brasil promove discussão virtual sobre 

medicina e ciência no contexto da Covid-19. Acesse aqui.  
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