
 

 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/ 

 

 

              Covid-19 e doenças crônicas não transmissíveis. 

BMJ publica editorial sobre os danos causados aos pacientes pela interrupção dos serviços de saúde 

direcionados a doenças não transmissíveis, como câncer, obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. 

Acesse aqui.      

 

              Tempestade de citocinas e Covid-19. 

JAMA Internal Medicine publica editorial enfatizando a necessidade de uma avaliação crítica do termo 

tempestade de citocinas e sua relevância para a Covid-19. Acesse aqui.  

 

                  Reflexões sobre o distanciamento social. 

LANCET traz perspectiva sobre a experiência e o impacto do distanciamento social durante a pandemia de 

Covid-19. Acesse aqui.     

              

                      Transmissão e frequência de casos assintomáticos de Covid-19. 

Nature publica artigo sobre a dinâmica de transmissão, frequência  e a eficácia das medidas de controle da 

Covid-19 implementadas na cidade de Vo’ na Itália. Este estudo apresenta perspectiva importante da 

dinâmica de transmissão e a frequência de infecções assintomáticas. Acesse aqui.   

 

              Impacto global da pandemia: América do Sul. 

Novo vídeo publicado pelo Broad Institute apresenta discussão sobre o contexto social, político e 

econômico da pandemia de Covid-19, com enfoque no Brasil e na Colômbia. Na apresentação, são discutidas 

as particularidades de uma pandemia em países da América do Sul. Acesse aqui.  

 

               Ética e ensaios clínicos sobre Covid-19. 

Novo post do blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford) discute as implicações 

éticas e consequências relacionadas à realização de ensaios clínicos sem mascaramento para avaliar 

intervenções para Covid-19. Acesse aqui. 
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