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ox fordbraz i lebm@gma i l .com  

 

               Revisões sistemáticas “vivas” durante a pandemia de Covid-19. 

BMJ publica editorial sobre o papel das revisões sistemáticas “vivas” para reduzir o desperdício e a 

redundância na pesquisa. Revisões desse tipo já têm sido publicadas no BMJ. Acesse aqui. 

 

               “Infodemia” durante a pandemia de Covid-19. 

The Lancet publica editorial sobre a necessidade de um esforço global, envolvendo organizações de saúde, 

governos, mídia e população, para o combate da “infodemia” relacionada à Covid-19. São citadas as 

iniciativas da OMS e do CDC para lidar com essa questão. Acesse aqui. 

                      

                   Recrutamento de participantes para testar vacinas chinesas.  

Nature publica matéria sobre as dificuldades das empresas chinesas para recrutar dezenas de milhares de 

participantes para os ensaios clínicos fase III das vacinas, o que leva a disputas por parcerias em locais onde 

a transmissão do SARS-CoV-2 ainda é alta. Acesse aqui. 

      

                   Covid-19 e o colapso do SUS.  

BMJ publica comentário discutindo como a pandemia de Covid-19 é uma ameaça ao SUS, que sofre com 

falta de organização, profissionais e financiamento público. Acesse aqui. 

 

            Transmissão comunitária do SARS-CoV-2. 

Em novo post do blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford), os professores Carl 

Heneghan e Tom Jefferson discutem os dados do Royal College of General Practicioners sobre a transmissão 

comunitária de SARS-CoV-2. Acesse aqui. 

 

                   O efeito da Covid-19 em mulheres e meninas. 

The Lancet publica relatório mundial detalhando uma projeção do impacto da pandemia de Covid-19 na 

saúde e bem-estar de mulheres e meninas, considerando gravidezes indesejadas, abortos e partos de risco, 

limitações no acesso a serviços de saúde e aumento da violência doméstica. Acesse aqui.  
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