
 

 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/ 

 
 

                Estudos de covid-19 publicados no NEJM e Lancet estão sendo revisados quanto 

à integridade de seus dados 

Os dois periódicos publicaram documentos manifestando preocupação sobre dois estudos: Mehra et al., com 

96,032 pacientes, avaliando os efeitos da exposição à cloroquina/hidroxicloroquina em covid-19 (acesse 

aqui). Mehra et al., com 8,910 pacientes, avaliando a associação entre doenças cardiovasculares e mortalidade 

em pacientes com covid-19 (acesse aqui).   

 

                     Ensaio clínico sobre uso de plasma convalescente em covid-19 

JAMA publica ensaio clínico randomizado avaliando os efeitos da terapia com plasma convalescente no 

tempo de hospitalização de pacientes com covid-19. Acesse aqui.  

 

                     Hidroxicloroquina como profilaxia em pessoas expostas a SARS-CoV-2 
NEJM publica ensaio clínico randomizado avaliando os efeitos da hidroxicloroquina na profilaxia pós-
exposição à covid-19. Acesse aqui. 

 

                          Modelos de predição de diagnóstico e prognóstico de covid-19 

BMJ publica atualização de revisão sistemática que incluiu e avaliou criticamente 51 estudos de modelos 

preditivos para covid-19. Acesse aqui. 

 

              Os governos devem manter o ‘lockdown’ na pandemia de covid-19? 

BMJ publica debate entre Edward R Melnick e John PA Ioannidis sobre as medidas de isolamento e lockdown 

para controle da pandemia. Acesse aqui. 

 

                             Máscara facial, distanciamento e proteção ocular para prevenção de 

covid-19. 
Lancet publica revisão sistemática, com 172 estudos, avaliando os efeitos de máscaras faciais, distanciamento 
social e proteção ocular para prevenir a transmissão pessoa-a-pessoa de covid-19. Acesse aqui.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

, 

Atualização diária sobre a Covid-19 

Covid-19 Daily Newsletter 
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