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Artigo original

Segurança, tolerância e imunogenicidade da vacina CoronaVac.

The Lancet Infectious Diseases publica ensaio clínico randomizado avaliando a segurança, tolerância e
imunogenicidade da vacina CoronaVac em comparação ao placebo em adultos de 18 a 59 anos na China.
Acesse aqui.
Artigo original

Segurança e imunogenicidade da vacina ChAdOx1 nCoV-19.

The Lancet publica ensaio clínico randomizado avaliando a segurança e imunogenicidade da vacina
ChAdOx1 nCoV-19 em comparação à vacina MenACWY em população adulta no Reino Unido (18-55 anos;
56-69 anos e 70 anos ou mais). Acesse aqui.
Editorial

Políticas públicas contra a Covid-19 diante de evidências incertas

Cochrane publica editorial sobre o papel dos gestores em implementar intervenções comportamentais no
combate à Covid-19 diante de evidências incertas, enfatizando a importância de compartilhar com o público
os benefícios, danos, incertezas e custos associados a essas intervenções. Acesse aqui.
Artigo original

Recomendação para uso de máscaras e risco de infecção pelo SARS-

CoV-2.
Annals of Internal Medicine publica ensaio clínico randomizado, conduzido na Dinamarca, que avaliou se a
recomendação de usar uma máscara cirúrgica ao sair de casa reduz o risco de infecção pelo SARS-CoV-2.
Acesse aqui.
Comentário

As fases da infecção causada pelo SARS-CoV-2.

Neste comentário publicado pelo JAMA, os autores utilizam observações clínicas do curso natural da
infecção pelo SARS-CoV-2 para propor três fases da doença: infecção aguda, doença hiperinflamatória pósaguda e sequela inflamatória tardia. Acesse aqui.
Podcast

Covid-19 na Europa e vacinas.

Neste podcast do NEJM, os editores discutem os resultados recentes dos ensaios clínicos de vacinas para
SARS-CoV-2, assim como o quadro da pandemia na Europa. Também são ressaltados os desafios que se
esperam ao iniciar campanhas de vacinação em massa. 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/

