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Perspectivas em relação a uma potencial vacina contra o SARS-CoV-2.

Artigo original

Annals of Internal Medicine publica estudo transversal para avaliar a intenção de ser vacinado contra o
SARS-CoV-2 entre uma amostra representativa de adultos nos Estados Unidos e identificar os preditores e
as razões da hesitação em relação à vacina. Acesse aqui.
Podcast

Diretrizes para o desenvolvimento de vacinas para Covid-19.

Neste podcast publicado pelo NEJM, os editores discutem as diretrizes do CDC para a implementação de
potenciais vacinas contra o SARS-CoV-2, bem como novas informações sobre duas vacinas candidatas.
Acesse aqui.
Editorial

Melhora no prognóstico de pacientes com Covid-19.

The Lancet Infectious Diseases publica editorial apontando a melhora na sobrevida de pacientes com Covid19, e discute se o melhor prognóstico está relacionado a uma melhor terapia de suporte e uso de novos
protocolos de tratamento. Acesse aqui.
Artigo original

Estratificação de risco em Covid-19.

BMJ publica estudo descrevendo o desenvolvimento e validando um score (“4C Mortality Score”) para se
realizar a estratificação de risco em pacientes com Covid-19. Acesse aqui.
Artigo original

Surgimento e disseminação do SARS-CoV-2.

Science publica estudo investigando quando, onde e como o SARS-CoV-2 se estabeleceu globalmente. Os
autores utilizaram dados de fluxo aéreo de passageiros e de incidência da doença na província de Hubei e
em outros locais que provavelmente afetaram a probabilidade de viajantes infectados espalharem o vírus ao
redor do mundo. Acesse aqui.
Correspondência

Desfechos clínicos em adultos jovens com Covid-19.

JAMA Internal Medicine publica estudo observacional investigando o perfil clínico e desfechos associados
em 3.222 adultos jovens de 18 a 34 anos de idade que precisaram ser hospitalizados por Covid-19 nos EUA.
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/

