
Saúde

UpToDate —  
atendendo às demandas do crescente 
mercado de saúde no Brasil!

When you have to be right

Médicos do mundo inteiro estão adotando Tecnologias Móveis!

Os assinantes brasileiros relatam que a tecnologia móvel ajudou a:

91% dos profissionais de saúde têm celulares, sendo  
que 87% os utilizam na prática clínica.1

“O UpToDate Anywhere representa uma vantagem 
fundamental em nossa capacidade do obter 
resultados melhores para o avanço do nosso 
corpo clínico e para a promoção da qualidade 
do atendimento e da segurança do paciente. 
O UpToDate apoia a nossa meta constante 
de fornecer mais atendimento e de melhor 
qualidade.” 

Dr. Luiz Francisco Cardoso 
Superintendente de Medicina de Internação, Hospital 

Sírio Libanês

O acesso ao UpToDate 
Anywhere permite:

•	Maior economia de tempo

•	Tomada mais rápida de decisões  

•	Acesso em qualquer local, a qualquer 
momento e em qualquer dispositivo

Proporcionar acesso a recomendações de 
tratamento embasadas em evidências2

Aumentar a segurança dos pacientes2
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1 http://www.journalmtm.com/2013/healthcare-professionals-use-of-mobile-phones-and-the-internet-in-clinical-practice-2/
2 Pesquisa sobre o uso de dispositivos móveis no atendimento ao paciente internado, Brasil. N=25



Os usuários disseram que ter acesso ao UpToDate em seu PEP:

O UpToDate leva o Suporte a Decisões Médicas ao Fluxo de Trabalho Médico 
por ser facilmente incorporado aos Sistemas da MV e ao Philips Tasy!
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É importante para o atendimento ao paciente

 Economiza tempo

Aumenta a satisfação com o PEP

A incorporação do UpToDate ao PEP/RES permite aos médicos acesso a 
mais de 10.500 tópicos, em mais de 24 especialidades. Não importa se 
o objetivo é acessar recomendações de tratamento, obter informações 
sobre resultados laboratoriais ou instruir o paciente, a integração do 
UpToDate proporciona as respostas que os médicos precisam no local de 
atendimento.

dos hospitais da Anahp
dos hospitais com a 
acreditação da JCI

Presença do UpToDate no Brasil:

O que nossos clientes dizem:
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“As informações disponíveis no UpToDate são a base de todas as discussões médicas para 
diagnósticos e tratamentos. Isso melhora a qualidade de nossos cuidados com pacientes. 
O UpToDate também provê suporte para as nossas atividades de ensino e pesquisa. Com o 
serviço Mobile, disponível em dispositivos móveis, nosso uso aumentou significativamente” 

Litza Gusmão 
Coordenadora da Universidade Corporativa, Hospital São Rafael

“Nós usamos O UpToDate há mais de dez anos, O UpToDate é a democratização da medicina 
baseada em evidência. Também oferece a possibilidade de praticá-la em grande escala.” 

Dr. José Miguel Dória 
Endocrinologista, Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Fonte: Pesquisa com Médicos em julho de 2015, N=2526

Wolters Kluwer  |  230 Third Avenue, Waltham, MA 02451-2222  EUA
tel. +31 172 641440  |  fax +31 172 641486  |  globalsales@uptodate.com
Visite www.uptodate.com para saber mais.

©2016 Wolters Kluwer  |  Todos os direitos reservados 
REV 11/16  |  SKU #000513PT


