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Artigo original

Imunidade cruzada para Covid-19.

Science publica experimento usando amostras de sangue humano coletadas antes da pandemia de Covid-19
para avaliar a possibilidade de imunidade cruzada do SARS-CoV-2 com outros coronavírus causadores do
resfriado comum. Acesse aqui.

Uso de máscaras durante a pandemia de Covid-19.

Comentário

The Lancet Respiratory Medicine publica comentário sobre a possibilidade de benefícios importantes
associados ao uso de máscaras. Os autores enfatizam que, dependendo da situação pandêmica em uma
determinado região, as consequências desejáveis do uso de máscaras podem ou não compensar as
consequências indesejáveis. Acesse aqui.
Artigo original

Atendimentos nos setores de emergência durante a pandemia de

Covid-19.
JAMA Internal Medicine publica estudo transversal com dados de 24 departamentos de emergência em cinco
estados norte-americanos sobre os padrões dos atendimentos e hospitalizações diários durante a pandemia
de Covid-19. Acesse aqui.
Comentário

Monitoramento da soroprevalência de anticorpos contra o SARS-CoV-2.

The Lancet Infectious Diseases publica comentário sobre a criação do SeroTracker, um painel de controle
personalizado que monitora e sintetiza sistematicamente os resultados de centenas de estudos de
soroprevalência de anticorpos contra o SARS-CoV-2. Acesse aqui.
Comentário

Conhecimento até o momento sobre imunidade e vacina para Covid-19.

Neste comentário publicado pelo BMJ, são discutidos os resultados dos estudos mais recentes sobre o papel
dos anticorpos e das células T na imunidade contra o SARS-CoV-2, assim como os resultados preliminares
de diferentes candidatas a vacina. Acesse aqui.
Podcast

Resultados das medidas de distanciamento social.

Em novo episódio do podcast “Talk Evidence” do BMJ, os Profs Helen Macdonald e Carl Heneghan
discutem o impacto das medidas de distanciamento social durante a pandemia. 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/

