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Artigo original

Testes sorológicos para SARS-CoV-2 em profissionais da saúde.

Coorte multicêntrico, publicado no The Lancet Respiratory Medicine, avalia o desempenho de testes
sorológicos na identificação tardia de casos de Covid-19 e estima a soroprevalência de anticorpos entre
profissionais de saúde de dois hospitais de Londres. Acesse aqui.
Artigo original

Resposta imunológica na Covid-19.

Estudo publicado na Nature, incluindo pacientes hospitalizados por Covid-19, sugere diversas dinâmicas
inflamatórias e possíveis conjuntos de mediadores inflamatórios associados à progressão da doença. Acesse
aqui.
Comentário

Impacto da Covid-19 nos cuidados relacionados a HIV e tuberculose.

Neste comentário publicado pela Science, os autores mostram como o lockdown nacional, implementado na
África do Sul no final de março, afetou os cuidados de prevenção e o tratamento de pacientes com HIV e
tuberculose. Acesse aqui.

MBE podcast - “Não há evidência para tudo”.

Podcast

Em novo episódio do MBE podcast, o Prof. Luis Cláudio Correia discute os resultados do estudo brasileiro
publicado no NEJM que avaliou a hidroxicloroquina para Covid-19. Também é discutido como alguns
princípios básicos da MBE podem ajudar na prática clínica. Acesse aqui.

Saúde mental dos alunos e risco de evasão escolar durante a pandemia.

Evento

Amanhã (27/07) às 11h, a Fundação Lemann promove debate virtual sobre a saúde mental e o acesso à
educação durante a pandemia. Acesse aqui.
Comentário

Fenômeno da compensação do risco durante a pandemia.

BMJ publica comentário sobre o fenômeno “compensação do risco”, ou seja, a adoção de um
comportamento mais arriscado após a implementação de uma medida de proteção. Segundo os autores, a
evidência disponível não corrobora as preocupações de que o uso de máscaras afete negativamente a lavagem
das mãos. Acesse aqui.
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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/

