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Editorial

Gestantes e ensaios clínicos de Covid-19.

BMJ publica editorial discutindo a participação de gestantes em ensaios clínicos de Covid-19, incluindo
estudos sobre vacina. Acesse aqui.
Artigo original

Covid-19 e mortalidade em pacientes com câncer.

The Lancet Oncology publica coorte prospectivo para avaliar o risco de Covid-19 de acordo com o subtipo
de tumor e os dados demográficos em 1044 pacientes com câncer no Reino Unido. Acesse aqui.
Comentário

Aleitamento materno durante a pandemia de Covid-19.

BMJ publica comentário enfatizando que esforços da Índia para promover o aleitamento materno estão
ameaçados pela Covid-19, uma vez que o medo da infecção leva à separação de mães e recém-nascidos e à
promoção do aleitamento artificial. Acesse aqui.
Comentário

Reinfecção por SARS-CoV-2.

Science publica artigo sobre a possibilidade de reinfecção pelo SARS-CoV-2 depois que um homem de 33
anos de idade, tratado por Covid-19 em março, teve um teste positivo no aeroporto de Hong Kong ao
retornar da Europa. Acesse aqui.
Notícia

Aprovação emergencial do plasma convalescente para Covid-19.

BMJ publica notícia sobre a aprovação emergencial de plasma convalescente para pacientes com Covid-19
nos Estados Unidos, apesar da falta de evidências robustas sobre sua efetividade e segurança. Acesse aqui.
Artigo original

Impacto das políticas de isolamento durante a pandemia.

Lancet Global Health publica série temporal interrompida com dados de Bangladesh, avaliando a associação
de políticas de isolamento social e a piora de condições socioeconômicas e o aumento da violência doméstica.
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/

