
Health

Um Guia para Profissionais de Enfermagem 
que Usam o UpToDate®

Os profissionais de enfermagem podem usar o UpToDate® em toda a 
jornada do paciente, desde a admissão até a alta. Você pode pesquisar 
tópicos sobre condições médicas e tratamentos, acessar gráficos e 
vídeos, procurar informações sobre medicamentos e compartilhar 
dados de educação para o paciente. Além disso, você poderá promover 
a tomada de decisão compartilhada com seus pacientes e apoiar as 
melhores práticas de cuidados.

RECURSO CONFIÁVEL  
PARA ENFERMAGEM

9 em cada 10 profissionais de enfermagem que usam 
o UpToDate dizem estar extremamente satisfeitos.*

Principais Recursos 
do UpToDate:

1  Funcionalidade de 
pesquisa completa 
para profissionais de 
enfermagem

2  Gráficos e tabelas

3  Links relevantes para 
enfermagem em um 
único tópico

4 Informações sobre 
medicamentos 
e interações 
medicamentosas

5  Folhetos informativos 
de educação para o 
paciente

6 Calculadoras

7  Como criar sua 
própria página inicial 
personalizável

8 Educação Médica 
Continuada (EMC/DPC)

9 Acesso remoto

Funcionalidade de pesquisa completa para profissionais de 
enfermagem
Insira sinal, sintoma, condição médica, procedimento, protocolo. Use 
termos específicos para encontrar o que procura.

Exemplos de termos de pesquisa

 �Extubação – COVID-19

 �Reações à transfusão 
de sangue

 �Tutorial de ECG

 �Pós-tratamento de 
lacerações (“orais”, 
“couro cabeludo”, 
etc.)

 �Cateteres 
(por exemplo, 
intravenosos, 
prevenção de 
infecções do trato 
urinário, colocação)

 �Escaras de pressão

 �Pressão intra-
abdominal

 �Drenagem torácica/ 
dreno torácico

 �Prevenção de 
infecções de sítio 
cirúrgico

 �Diabetes
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*Pesquisa Global de Usuários Empresariais do UpToDate em 2020, N=2.048



Gráficos e tabelas para apoiar profissionais de enfermagem (Enfermeiro 
certificado, Bacharel em Enfermagem, Mestre em Enfermagem ou Enfermeiro 
clínico) e educação continuada 
Exemplo de pesquisa: dermatite de contato.

Use filtros para identificar rapidamente os gráficos relacionados a:
• Detecção precoce de alterações na saúde dos pacientes
• Casos de pacientes
• Algoritmos e gráficos para tratamento e gestão de pacientes

Encontre links relevantes em um tópico
Amplie seu conhecimento com tópicos baseados em evidências.

O exemplo de pesquisa abaixo refere-se ao tratamento de hipotireoidismo. O resumo e as 
recomendações oferecem respostas rápidas, claras e concisas.
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Acesse recomendações classificadas 
baseadas em evidências e links de 
medicamentos

Navegue no índice para acesso rápido 
a condições médicas e tratamentos

Compartilhe tópicos 
com seus colegas

Compartilhe educação 
para o paciente por 

e-mail (se permitido)



Informações sobre medicamentos e interações medicamentosas
Acesse informações sobre medicamentos para entender melhor os medicamentos prescritos, 
dosagens, efeitos colaterais e interações medicamentosas.

Pesquise o nome de um medicamento ou clique nos links dos medicamentos nos tópicos para 
acessar as informações conforme mostrado.

Estas monografias de medicamentos (consultar imagem) fornecerão informações sobre:

✓ O medicamento certo  ✓ A dose certa  ✓ O caminho certo  ✓ A hora certa  ✓ O paciente certo

A ferramenta de interações medicamentosas do UpToDate fornece uma classificação de risco de 
5 níveis para que você possa confirmar se a combinação é segura para seu paciente. 

Selecione uma combinação de medicamentos 
que mostre X e D. 

A ferramenta de interação medicamentosa 
mostra o impacto que as ervas têm nos 
medicamentos prescritos.

Você pode pesquisar interações entre medicamentos, entre medicamentos e ervas e entre ervas. 
Insira os medicamentos, as ervas e as vitaminas tomadas por seu paciente. A seguir, clique na 
combinação para descobrir mais. Isso pode ajudar você a reduzir o risco de que seus pacientes 
tenham uma reação adversa ao medicamento (conforme mostrado na ilustração).
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Calculadoras
 
Pesquise calculadoras  
por nome ou por especialidade.6

Folhetos informativos de educação para o paciente
Aprimore o envolvimento do paciente e a comunicação com a família recorrendo 
aos folhetos informativos de educação para o paciente do UpToDate, que podem ser 
encontrados na guia “Conteúdo”. 

Ferramentas de tópicos

Temos duas opções disponíveis:
1. Informações Básicas
2. Além do Básico

Selecione Categoria para navegar 
pelos tópicos.

Você também pode encontrar 
materiais de educação para o 
paciente em um único tópico

OUTRAS 
CALCULADORAS:
• DPP (data prevista 

para o parto)

• Escore de Wells para 
TVP

• Depuração de 
creatinina

• IMC

• CHADS 2

Temos mais de 200 
calculadoras médicas 
para você conferir…

Você pode compartilhar com seu paciente 
usando uma conta de e-mail sem resposta
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As informações para o paciente podem 
ser acessadas na guia “Conteúdo”, no  
filtro da 
página de 
resultados e  
nos tópicos.

DI
CA

:

Você pode marcar como favoritos resultados 
de pesquisa, dados de educação para o 

paciente, tópicos e gráficos para acesso mais 
rápido a partir de sua página inicial pessoal

Educação para 
o Paciente: As 

Informações Básicas 
estão disponíveis em 

inglês, espanhol e 
árabe



7 Como criar sua própria página inicial personalizável
Com sua página inicial personalizável, você pode monitorar créditos EMC/DPC, marcar conteúdo 
como favorito para acesso mais rápido, navegar em seu histórico, receber alertas e usar o 
UpToDate remotamente.

PARA COMEÇAR, SIGA ESTAS ETAPAS:

➊ Clique em Cadastro. Você pode criar uma conta do UpToDate somente a partir de um 
computador em sua instituição — www.uptodate.com. 

➋ Preencha o formulário de cadastro e aceite a licença.  
Digite seu nome como gostaria que fosse exibido em seu certificado de EMC/DPC

➌ Defina as configurações de EMC/DPC. Você 
pode resgatar créditos em até dois anos.

Navegue no 
histórico

Marque conteúdo como favorito 
para acesso mais rápido

Monitore créditos EMC/DPC

O ponto laranja alerta sobre novas pesquisas adicionadas desde sua última visualização do 
registro

Preencha o formulário 
de cadastro para criar 

uma conta

Vá para Configurações 
para selecionar uma 

autoridade 
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Educação Médica Continuada 
(EMC/DPC) 

O UpToDate é reconhecido como um 
recurso de educação continuada por 
faculdades, associações e autoridades 
de todo o mundo. Você pode obter 
créditos EMC/DPC ao responder a 
perguntas médicas.

Consulte as Declarações de acreditação 
no link DPC para saber mais.

Acesso remoto 
Para sua conveniência, você pode 
acessar o UpToDate em qualquer 
dispositivo. Insira suas credenciais 
de login para ter acesso remoto em 
seu tablet ou computador. Siga estas 
instruções para baixar e instalar o 
aplicativo móvel:

• Acesse sua loja de aplicativos
• Pesquise por UpToDate
• Clique no ícone do UpToDate
• Baixe e instale o aplicativo
• Digite seu nome de usuário e senha na primeira vez que acessar o aplicativo

“ Eu uso o UpToDate quase todos os dias. Ele reduziu o tempo necessário para pesquisar um 
tópico de vários dias para, às vezes, minutos!”

– Molly Larkin, Mestre, 
Enfermeira certificada, Avaliação de Tecnologia, Optima Health Care, Virginia Beach, Virginia

“ Eu uso o UpToDate, pois não posso comprometer a segurança dos medicamentos e a 
segurança do paciente. É fácil de revisar e mais seguro de usar.”

– Supriya Mallisserikalam, Bacharel em Enfermagem, Enfermeira certificada, MBA 
Gerente de plantão, MediClinic Middle East Parkview, Dubai Emirados Árabes Unidos

“ Na ACNP, estamos sempre buscando formas de agregar maior valor aos nossos membros. A 
introdução do UpToDate - uma solução de suporte a decisões clínicas de autoria de profissionais 
de saúde, baseada em evidências e da Wolters Kluwer - para nossos membros, permitirá que 
você tenha as informações mais atualizadas para seus pacientes na palma de suas mãos.”

– Leanne Boase, Enfermeira clínica 
Presidente da Australian College of Nurse Practitioners

Acesse www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate para obter mais informações ou
entre em contato através de www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate/contact-us


