
 

 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/ 

 

 

                 Uso de máscaras por pessoas com deficiência auditiva durante a 

pandemia de Covid-19. 

BMJ publica editorial sobre o impacto do uso de máscaras na comunicação de pessoas com deficiência 

auditiva e a adoção de algumas estratégias, como consultas virtuais e máscaras transparentes. Acesse aqui.  

 

             Práticas clínicas baseadas em evidência e a pandemia de Covid-19. 

Amanhã (14/07) às 19h ocorrerá evento no instagram da IFMSA Brazil com participação do Dr. Fabio 

Tuche discutindo a Prática Clínica Baseada em Evidências e a sua relação com a pandemia de Covid-19. 

Acesse pelo instagram @ifmsabrazil. 

 

                      Neuropatia olfatória e Covid-19. 

Neste comentário publicado pelo The Lancet os autores relatam dois casos de neuropatia olfatória 

diagnosticados na autópsia de pacientes com Covid-19. Acesse aqui.  

      

                     Natimortos e partos prematuros durante a pandemia de Covid-19. 

Em artigo publicado pelo JAMA, os autores relatam resultados de estudo retrospectivo em Londres que 

avaliou mudanças na incidência de natimortos e partos prematuros durante a pandemia. Acesse aqui.   

 

              Estratégia de testagem para Covid-19. 

Nature publica matéria sobre a estratégia de testagem em grupo, os seus diferentes métodos e como a sua 

implementação pode economizar tempo e recursos. Acesse aqui.  

 

               O princípio da complacência e o “efeito pandemia” 

Em novo episódio do “MBE podcast”, o prof. Luis Cláudio Correia discute o “efeito pandemia” e sua 

repercussão na prescrição de hidroxicloroquina para pacientes com Covid-19. Também é abordado o 

princípio da complacência e a tomada de decisão com base em evidências indiretas. Acesse aqui.  
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