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UPTODATE: LÍDER EM SUPORTE A DECISÕES 
MÉDICAS

O UpToDate é o melhor recurso de suporte a 
decisões médicas embasado em evidências, 
usado em mais de 38,5 mil instituições em todo 
o mundo. Uma parte fundamental de nossas 
soluções de Suporte Avançado a Decisões 
Médicas (SADM), o UpToDate foi concebido 
para ajudar organizações de todo o mundo a 
conquistarem mais efetividade clínica.

O UpToDate fornece aos médicos acesso rápido 
e fácil às mais qualificadas informações médicas 
para a tomada de decisões de diagnóstico 

e tratamento no local de atendimento. Uma 
revisão contínua do conteúdo médico garante 
que as recomendações reflitam as pesquisas 
mais recentes. 

Ao longo dos últimos 25 anos, o UpToDate 
tornou-se um dos recursos eletrônicos de 
informações médicas mais confiáveis do 
mundo com impacto positivo comprovado 
nos resultados. O UpToDate é associado a 
redução do custo do atendimento e melhoria 
da qualidade hospitalar de acordo com diversas 
métricas importantes, incluindo menor tempo 
de internação, menores taxas de complicações e 
maior segurança do paciente.

MÉDICOS DO MUNDO TODO CONFIAM NO 
UPTODATE PARA OBTER RAPIDAMENTE 
RESPOSTAS A PERGUNTAS MÉDICAS.

Os médicos entendem o poder e o conhecimento 
que o UpToDate oferece. Mostre a um médico 
que nunca usou o UpToDate como encontrar 
respostas para uma pergunta médica e o 
entusiasmo dele será evidente. Em diversas 
pesquisas e estudos, médicos comprovaram que 
o UpToDate é um recurso confiável que os ajuda 
a oferecer melhor atendimento ao paciente. 

Os assinantes entrevistados em pesquisa 
disseram:

“Acreditamos que ter o UpToDate é extremamente 
vantajoso. Os pacientes têm a ganhar, uma vez que 
recebem melhores cuidados graças ao acesso que a 
equipe médica tem às informações úteis mais recentes. Os 
médicos e enfermeiras também ganham porque podem 
contar com um recurso confiável em suas tomadas de 
decisões diárias. E, em última análise, a gerência do 
hospital ganha ao ver a melhoria no atendimento que 
oferecemos, bem como na satisfação dos pacientes.”

– Seppo Ranta, MD, PhD 
Diretor Médico, Hospital District of Kanta-Häme, Finlândia

Mais de 38.500 instituições médicas no mundo todo usam o UpToDate
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ANTES DO UPTODATE ERA DIFÍCIL ENCONTRAR 
INFORMAÇÕES MÉDICAS DE ALTA QUALIDADE, 
EMBASADAS EM EVIDÊNCIAS NO LOCAL DE 
ATENDIMENTO.

Os médicos precisam de ajuda para peneirar 
todas as evidências e se manterem atualizados.

É aí que o UpToDate entra: nós sintetizamos as 
evidências e fornecemos revisões de tópicos 
originais. Outros sistemas de suporte a decisões 
médicas fornecem apenas resumos em tópicos 
de estudos individuais ou bibliotecas eletrônicas 
de textos e publicações, que não são úteis no 
local de atendimento. O UpToDate, por outro 
lado, coloca novas informações em contexto 
e oferece recomendações de tratamento 
classificadas e embasadas em evidências.

Mais de 7.100 médicos de 50 países, todos 
eles especialistas líderes em seus campos, 
atuam como autores e editores do UpToDate. 
Eles buscam e avaliam as últimas evidências 
apresentadas em mais de 430 publicações 
analisadas por colegas de profissão, recursos 
médicos online e diretrizes publicadas por 
grandes associações internacionais. A equipe 
editorial atualiza conteúdos continuamente e é 
transparente em relação ao rigoroso processo 
editorial: todos os tópicos incluem os nomes 
dos autores e editores, suas especialidades e 
afiliações acadêmicas. Além disso, o UpToDate 
não aceita anúncios nem patrocínios. 

Com o UpToDate, os médicos conseguem 
responder rapidamente até mesmo às perguntas 
médicas mais difíceis, além de determinarem o 
melhor tratamento para seus pacientes.

Médicos em 191 países usam o UpToDate regularmente
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Nossos autores são 
especialistas em suas áreas.

Dr. Stuart Spechler, que escreve nosso 
tópico sobre Esôfago de Barrett, é 
conhecido no mundo todo por sua 
especialização nessa doença e publicou 
mais de 120 estudos sobre esse assunto. 
Nossos autores são líderes acadêmicos e 
médicos atuantes.



“O UpToDate é uma ferramenta essencial para tomar as melhores decisões de diagnóstico 
e tratamento possíveis, economizando tempo, diminuindo custos e melhorando a 
qualidade do atendimento que oferecemos como médicos, seja em nossas instituições ou 
em nossos consultórios particulares”.

Dra. Clotilde Guadalupe Ramírez Barragán 
Presidente, Jalisco Internal Medicine Association, México

PROVA: BENEFÍCIOS MENSURÁVEIS PARA HOSPITAIS, 
DEMONSTRADOS EM MAIS DE 80 ESTUDOS.

Por ser utilizado no mundo todo, o UpToDate é um dos recursos 
de suporte a decisões médicas mais estudado. De fato, mais de 80 
estudos em todo o mundo demonstraram os benefícios do uso do 
UpToDate, que incluem melhoria no atendimento ao paciente e no 
desempenho do hospital. Todas as nossas pesquisas podem ser 
revistas em www.uptodate.com/research.

Veja quatro exemplos abaixo:

1. Um estudo de 2011 feito por pesquisadores da Universidade de 
Harvard, publicado no Journal of Hospital Medicine, mostrou 
uma associação entre o uso do UpToDate e melhores resultados. 
Hospitais que utilizam o UpToDate constataram:

• Menor taxa de mortalidade – 11.500 vidas salvas em um período 
de três anos

• Períodos menores de internação – 372.500 dias em hospital por 
ano economizados 

• Melhor qualidade hospitalar – desempenho de melhor qualidade 
em cada estado médico nas métricas da Hospital Quality 
Alliance1

2. Pesquisadores do Cook County Hospital e Rush Medical College 
examinaram o impacto da evidência nas decisões de tratamento 
dos médicos (fornecidas predominantemente pelo UpToDate) 
e descobriram que as informações embasadas em evidências 
mudaram 18% das decisões do tratamento médico.2

3. Um estudo conduzido pela Mayo Clinic é de particular interesse 
para os centros médicos acadêmicos comprometidos com a 
formação da próxima geração de médicos: os pesquisadores 
descobriram que o uso do UpToDate por 20 minutos ao dia resultou 
na aquisição de conhecimento equivalente ao benefício de um ano 
de treinamento em residência, de acordo com um teste de medição 
padronizado (Internal Medicine In-Training Examination (IM-ITE)).3

4. Pesquisadores do Hospital da Universidade Nacional de Singapura 
verificaram que o uso do UpToDate provocou mudanças em 
estudos, nos diagnósticos ou no gerenciamento em 37% das vezes.4

1. Isaac T, Zheng J, Jha A. O uso do UpToDate e resultados em hospitais dos EUA. J Hosp Med 
2012; 7:85.

2. Lucas BP, Evans AT, Reilly BM, Khodakov YV, Perumal K, Rohr LG, Akamah JA, Alausa TM, 
Smith CA, Smith JP. O impacto da evidência sobre as decisões de tratamento dos médicos.  
J Gen Intern Med. Maio de 2004;19(5 Pt 1):402-9.

3. McDonald FS, Zeger SL, Kolars JC. Fatores associados à aquisição de conhecimento médico 
para a medicina interna. J Gen Intern Med. 28 de abril de 2007.

4. Phua J, See KC, Khalizah HJ, et al. A utilidade do recurso de informações eletrônicas 
UpToDate para tomada de decisões médicas durante as rondas. Singapore Med J 2012; 
53:116.

“O UpToDate ajuda todos os nossos 
funcionários, incluindo médicos, 
residentes, farmacêuticos e pesquisadores, 
a encontrarem as últimas evidências em 
medicina e interações medicamentosas, 
proporcionando um grande impacto 
para a segurança do paciente. UpToDate 
está desempenhando um papel muito 
importante no desenvolvimento de 
diretrizes de prática médica e seus 
caminhos. É também um recurso 
fundamental para preencher os 
documentos de acreditação da Joint 
Commission International (JCI) para o 
nosso hospital”.

– Dr. Anang Endaryanto  
Vice-diretor de Educação e Treinamento da 

Dr. Soetomo Academic Medical Center Hospital, 
Indonésia

“O uso do UpToDate no RES juntamente 
com o aplicativo móvel tem contribuído 
significativamente para nossos 
esforços em proporcionar um melhor 
atendimento aos pacientes, equipando 
nossos médicos com ferramentas que eles 
queiram usar e que funcionem quando e 
onde estiverem atendendo”

– Dr. Marlon Priest 
Vice-presidente Executivo e Diretor Médico, Bon 

Secours Health System, EUA



A ASSINATURA INSTITUCIONAL OFERECE RECURSOS VALIOSOS A TODOS OS 
MÉDICOS DE SEU HOSPITAL
A assinatura do site oferece à sua instituição acesso on-line ilimitado ao 
UpToDate no local. O software que contém e disponibiliza o UpToDate fica 
localizado em nossos servidores dedicados, o que elimina a necessidade de 
sua instituição fazer atualizações ou manutenção do servidor.

Os usuários têm acesso direto a:

3 Cobertura abrangente com mais de 11.800 tópicos médicos

3 Mais de 35.000 gráficos, apresentados em um formato fácil de pesquisar 

3 Mais de 9.300 recomendações classificadas

3 Tópicos com referências completas com mais de 495.000 resumos do Medline

3 Conteúdos atualizados continuamente

AGORA, COM O UPTODATE ANYWHERE, OS MÉDICOS DE SUA INSTITUIÇÃO 
DE SAÚDE PODEM OBTER CONTEÚDO MÉDICO EMBASADO EM EVIDÊNCIAS 
QUANDO E ONDE PRECISAREM – À CABECEIRA DO PACIENTE, ATRAVÉS DO 
SISTEMA RES, EM CASA OU NO CONSULTÓRIO.
O modelo de assinatura inclui:

• Capacidade de integrar o UpToDate diretamente no sistema PEP de seu 
hospital com um esforço mínimo de desenvolvimento. As pesquisas com 
usuários demonstram que ter o UpToDate integrado no sistema PEP 
aumenta a satisfação e o uso do PEP.

• Acesso direto ao UpToDate a partir de qualquer navegador da Internet ou pelo 
premiado Aplicativo Móvel do UpToDate para iOS® e Android™. Os usuários 
podem agora baixar o UpToDate MobileComplete para acesso offline*

• A possível obtenção de créditos de EMC sempre e onde os médicos 
pesquisarem uma pergunta médica: tanto no local de atendimento, quanto 
remotamente através de um computador 
ou dispositivo móvel.

JUNTE-SE AOS MELHORES HOSPITAIS DO MUNDO QUE UTILIZAM A MELHOR 
FERRAMENTA DE SUPORTE A DECISÕES MÉDICAS.

O UpToDate é utilizado por:

• Hospital Johns Hopkins, EUA
• Hospital Israelita Albert Einstein, Brasil
• Universidade McGill, Canadá
• Hospitais Escolas de Leeds do NHS Trust, Reino Unido
• Hospital Geral de Massachusetts, EUA
• Fundação Mayo, EUA
• Centro Norueguês de Conhecimento para Serviços de Saúde, Noruega
• Universidade de Hamburgo, Alemanha
• Policlínico Gemelli, Itália
• Hospitais Universitários de Brighton e Sussex do NHS Trust, Reino Unido
• Universidade de Tóquio, Japão
• Centro Médico de UCLA, EUA
• E mais de 38,5 mil outras renomadas instituições em todo o mundo

MAIS DE 25 ESPECIALIDADES

Alergia e Imunologia
Anestesiologia
Cirurgia Geral
Cuidados Paliativos
Dermatologia
Doenças Infecciosas
Endocrinologia e Diabetes
Gastroenterologia e 
Hepatologia
Geriatria
Hematologia
Medicina Cardiovascular
Medicina de Família e 
Comunidade (Adultos)
Medicina de Urgência (Adulta e 
Pediátrica)
Medicina do Sono
Medicina Familiar e Clínica 
Geral
Medicina Hospitalar
Medicina Pulmonar e Cuidados 
Intensivos
Nefrologia e Hipertensão
Neurologia
Obstetrícia, Ginecologia e 
Saúde da Mulher
Oncologia
Pediatria
Primeiros Socorros 
em Medicina Esportiva 
(Adolescentes e Adultos)
Psiquiatria
Reumatologia

Mais de 1,9 milhões 
de usuários médicos 
pesquisam mais de 
50 milhões de 
tópicos por mês
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