
 

 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/ 

 

 

                      Segurança e imunogenicidade da vacina ChAdOx1 nCoV-19: ensaio 

clínico randomizado fase 1/2. 

Lancet publica resultados de estudo que avaliou a segurança e a imunogenicidade de possível vacina contra 

o SARS-CoV-2. Os autores concluíram que a vacina apresentou um perfil de segurança aceitável e que foi 

capaz de estimular a produção de anticorpos contra o  SARS-CoV-2. Acesse aqui. 

 

                “Infodemia” e Covid-19. 

The Lancet Infectious Diseases publica editorial discutindo como as fake news, desinformação e teorias da 

conspiração tornaram-se predominantes na era das mídias sociais e aumentaram desde o início da pandemia 

da Covid-19. Acesse aqui. 

 

                Pesquisas com qualidade no contexto da pandemia. 

Editorial do NEJM discute importância de planejar, executar e divulgar adequadamente os resultados de 

estudos sobre efeitos de medicamentos e vacinas mesmo no contexto da pandemia. Acesse aqui. 

      

                  Estratégias de testagem sorológica para Covid-19. 

Artigo de opinião publicado no The Lancet Infectious Diseases discute a relevância da testagem sorológica 

e as estratégias para implementá-la em larga escala. Acesse aqui. 

 

                     Estratégias coordenadas para redução e término do lockdown. 

Science publica estudo que usou dados de mobilidade para quantificar como estratégias coordenadas de saída 

do lockdown poderiam atrasar o ressurgimento de casos de Covid-19 na Europa e limitar a transmissão 

comunitária. Acesse aqui. 

 

                  A inversão do ônus da prova e os ensaios clínicos sobre 

hidroxicloroquina. 

Em novo episódio do “MBE podcast”, o prof. Luis Cláudio Correia discute os resultados dos últimos ensaios 

clínicos sobre hidroxicloroquina para a Covid-19 e como a inversão do ônus da prova prejudica a adequada 

compreensão dos resultados destes estudos. Acesse aqui. 
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