
 

 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/ 

 

 

                   Metodologia GRADE e certeza da evidência durante de pandemia 

Journal of Clinical Epidemiology publica comentário com recomendações e orientações sobre a utilização 

da metodologia GRADE para se avaliar a certeza da evidência em situações de urgência e emergência, com 

enfoque na pandemia. Acesse aqui. 

 

                   Aguardando a certeza para testes de anticorpos para covid-19 

NEJM publica perspectiva avaliando as vantagens e desvantagens da utilização de testes diagnósticos para 

covid-19 que possuem incertezas quanto a sua acurácia. Acesse aqui. 

 

           Características e desfechos de gestantes com diagnóstico de covid-19 

confirmado 

BMJ publica coorte prospectivo avaliando a incidência de hospitalização entre as gestantes e as características 

e desfechos de 427 gestantes com diagnóstico confirmado de covid-19. Acesse aqui. 

 

                           Fatores de risco e intervenções profiláticas para síndrome do 

desconforto respiratório agudo em pacientes com covid-19 

Novo post publicado no blog do CEBM da Universidade de Oxford apresentando uma revisão sistemática 

rápida que incluiu 17 estudos avaliando os fatores de risco e intervenções para prevenir a ocorrência de 

síndrome do desconforto respiratório em pacientes com covid-19. Acesse aqui.  

 

                       Avaliação e manejo de pacientes asmáticos durante a pandemia  

BMJ publica artigo original com orientações de especialistas para a avaliação e o manejo de pacientes 

asmáticos durante a pandemia de covid-19. Acesse aqui. 

 

                 Encontro virtual: covid-19 baseada em evidências 

Amanhã (09/06/2020) às 19 horas ocorrerá o primeiro “Encontro virtual: covid-19 baseada em evidências.” 

Para acessar a live acesse este endereço. 
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