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Editorial

Produtividade acadêmica durante a pandemia de Covid-19.

Science publica editorial sobre o impacto negativo da pandemia de Covid-19 sobre a produtividade
acadêmica de pesquisadoras mulheres, especialmente aquelas com filhos pequenos. Acesse aqui.
Comentário

Covid-19, asma e o retorno das escolas.

Neste comentário publicado pelo The Lancet Respiratory Medicine, os autores enfatizam que, embora o
retorno das escolas seja importante para a educação, o desenvolvimento social, a saúde mental e a segurança
alimentar, o retorno seguro das crianças com asma exigirá diligência e monitoramento contínuo. Acesse aqui.

Carga viral e sintomas de Covid-19.

Artigo original

JAMA Internal Medicine publica coorte retrospectivo com 303 pacientes com Covid-19, isolados em um
centro de tratamento comunitário na Coreia do Sul, avaliando a relação entre a carga viral e o
desenvolvimento de sintomas. Acesse aqui.
Blog

Tocilizumabe para Covid-19.

Em novo post do blog do Centre for Evidence-Based Medicine (University of Oxford), os autores discutem
as características farmacológicas do tocilizumabe e resumem as evidências de efetividade e segurança para o
seu uso em pacientes com Covid-19. Acesse aqui.

Soroprevalência de anticorpos contra SARS-CoV-2 em trabalhadores
da área da saúde.
Correspondência

JAMA publica correspondência sobre a soroprevalência de anticorpos contra o SARS-CoV-2 em
trabalhadores da área de saúde na cidade de Nova York e a sua associação com dados demográficos, local e
tipo de trabalho e suspeita de exposição ao vírus. Acesse aqui.
Editorial

Pandemia de Covid-19 no Reino Unido e o efeito Cummings.

The Lancet publica editorial discutindo o efeito negativo do comportamento de Dominic Cummings sobre
a confiança da população do Reino Unido em relação às decisões governamentais. O consultor chefe do
primeiro ministro rompeu o isolamento social no final de março e viajou 420km com a sua esposa, na época
com suspeita de Covid-19. 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/

