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Editorial

Intervenções comportamentais, ambientais e sociais para Covid-19.

BMJ publica editorial sobre a necessidade urgente de um programa coordenado de investigação para
desenvolver e avaliar intervenções comportamentais, ambientais e sociais que sejam eficazes e viáveis para
enfrentar a Covid-19 e futuras pandemias. Acesse aqui.
Artigo original

Características de casos confirmados de Covid-19 na Alemanha.

The Lancet Respiratory Medicine publica estudo observacional sobre as características, uso de recursos e
desfechos observados em 10.021 adultos com Covid-19 atendidos em 920 hospitais alemães. Acesse aqui.

Falta de acurácia no relato de mortes por Covid-19 no Reino Unido.

Comentário

Neste comentário publicado pelo BMJ, Carl Heneghan e David Spiegelhalter expressam preocupação em
relação às discrepâncias observadas no número de mortes por Covid-19 em diferentes bancos de dados do
Reino Unido. Acesse aqui.
Artigo original

Candidata a vacina mRNA-1273 contra SARS-CoV-2.

NEJM publica estudo sobre candidata a vacina mRNA-1273 contra SARS-CoV-2. Os resultados mostraram
que, após aplicada em 24 macacos rhesus, a vacina gerou altos níveis de anticorpos neutralizantes, proteção
nas vias respiratórias superiores e inferiores e ausência de alteração patológica no pulmão. Acesse aqui.
Opinião

Importância dos jovens no combate à pandemia de Covid-19.

BMJ publica artigo de opinião sobre a importância do investimento em profissionais da saúde, incluindo o
recrutamento, manutenção e reconhecimento dos jovens como um ativo importante da força de trabalho.
Acesse aqui.
Perspectiva

Saúde pública e tomada de decisão durante a pandemia.

NEJM publica artigo discutindo as dificuldades da tomada de decisão relacionadas à saúde pública durante
a pandemia, e a importância do uso de dados científicos no embasamento de recomendações à população.
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/

