
Com o UpToDate®, farmacêuticos podem pesquisar tópicos sobre 
condições clínicas e tratamentos, visualizar tabelas, gráficos e 
algoritmos, obter informações sobre medicamentos, analisar 
interações medicamentosas e compartilhar materiais de educação 
para o paciente.

RECURSO 
CONFIÁVEL PARA 
FARMACÊUTICOS

O que dizem alguns Farmacêuticos já assinantes:*

95% Eu confio no UpToDate como um recurso de suporte a decisões no 
próprio local de cuidado

95% O UpToDate impacta a gestão de pacientes

90% O UpToDate ajuda a prevenir erros

Principais Recursos do 
UpToDate:

1  Funcionalidade de 
pesquisa completa 
para farmacêuticos

2  Tabelas, gráficos e 
algoritmos oferecem 
detalhes adicionais 

3  Encontre recursos 
úteis e links relevantes 
de um tópico

4 Informações sobre 
medicamentos para 
farmacêuticos

5  Folhetos informativos 
de educação para o 
paciente

6 Como criar sua 
própria página inicial 
personalizável

7  Acesso remoto

Funcionalidade de pesquisa completa para farmacêuticos
Insira um sinal, sintoma, condição, medicamento, anormalidades laboratoriais 
ou protocolo. Use termos específicos para encontrar o que procura.

Exemplos de termos de pesquisa

 �Hipersensibilidade 
ao abacavir

 �Reação a 
antibióticos

 �Uso de 
benzodiazepina 
em idosos

 �Risco de embolia 
com contraceptivos 
orais

 �Geriatria – 
prescrição de 
medicamentos etc.

 �Gestão de gota

 �Medicamentos 
herbais para câncer 
de ovário

 �Profilaxia de TVP 
para fratura de 
quadril

 �Tratamento para 
fibromiomas 
uterinos

 �Supervisão – 
ambulatorial, 
hospitalar, 
antimicrobiana, etc.

 �Sintomas de 
síndrome de 
Stevens-Johnson
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Tabelas, gráficos e algoritmos oferecem detalhes adicionais 
Use filtros para identificar rapidamente os gráficos relacionados a:

• Imagens para apoiar as escolhas de terapias medicamentosas para condições clínicas específicas

• Algoritmos e gráficos para tratamento e gestão de pacientes

Digite sua consulta na barra de pesquisa. Exemplo de pesquisa: diuréticos usados para tratar 
hipertensão

Os gráficos relacionados à sua pesquisa serão exibidos, como neste exemplo: diuréticos usados 
para tratar hipertensão.

Clique em um gráfico para ver mais detalhes, como neste exemplo: farmacologia dos diuréticos 
usados para tratar a hipertensão.
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Informações sobre medicamentos para farmacêuticos
Acesse informações sobre medicamentos para entender melhor os medicamentos prescritos, 
dosagens, efeitos colaterais e interações medicamentosas. Responda a perguntas sobre 
dosagem, efeitos adversos, contraindicações, advertências e mais.

As informações sobre medicamentos no UpToDate são provenientes da solução completa de 
referência de medicamentos Lexicomp. As monografias de medicamentos são resumidas com 
o objetivo de atender às necessidades de prescrição médica. A solução completa Lexicomp se 
destina a atender a toda a gama de necessidades diárias dos farmacêuticos, inclusive vários 
conjuntos de conteúdo pesquisável e uma variedade de ferramentas, incluindo suporte a tomada 
de decisão sobre formulários.

Clique em “Drug Information” nos menus Conteúdo para um fácil acesso.
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Encontre recursos úteis e links relevantes de um tópico
Compreenda as terapias baseadas em evidências para as condições clínicas.

O exemplo de pesquisa abaixo refere-se ao tratamento de epilepsia. O resumo e as 
recomendações oferecem respostas rápidas, claras e concisas.
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Navegue no índice para acesso rápido 

a condições clínicas e tratamentos
Compartilhe tópicos 

com seus colegas



Descoberta de medicamentos: Fique atualizado sobre as novidades na pesquisa de medicamentos. 
Clique em “Novidades na terapia medicamentosa”, conforme mostrado no final da página 3, para 
ver as evidências mais recentes.

 Pesquise o nome de um medicamento para visualizar a sua monografia, que fornece 
informações sobre:
3 O medicamento certo  3 A dose certa  3 O caminho certo   3 A hora certa   3 O paciente certo

A ferramenta de interações medicamentosas do UpToDate diferencia entre combinações de 
medicamentos que devem ser evitadas ou modificadas imediatamente e combinações que 
garantem um monitoramento cuidadoso para garantir que um problema médico não apareça no 
futuro. 

Você pode pesquisar por interações entre medicamentos, produtos naturais e medicamentos, 
álcool e medicamentos e vitaminas e medicamentos. Insira os medicamentos, as ervas e as 
vitaminas tomadas por seu paciente. A seguir, clique na combinação para descobrir mais. Isso 
pode ajudar a minimizar os efeitos reduzidos ou exacerbados de medicamentos que podem levar 
a resultados insatisfatórios dos tratamentos.



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 
“Contents”. 

Ferramentas de tópicos

Temos duas opções 
disponíveis:

1. The Basics
2. Beyond the Basics

Selecione Categoria para navegar 
pelos tópicos.

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

Você pode compartilhar informações com seu 
paciente usando uma conta de e-mail sem resposta.
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As informações dos pacientes podem 
ser acessadas na guia “Contents”, 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:  

The Basics estão 
disponíveis em inglês, 

espanhol e árabe. 



6Como criar sua própria página inicial personalizável
Com sua página inicial personalizada, você pode marcar conteúdo como favorito para um acesso 
mais rápido, navegar em seu histórico, receber alertas e usar o aplicativo móvel do UpToDate.

PARA COMEÇAR, SIGA ESTAS ETAPAS:

➊ Clique em Register. Você pode criar uma conta do UpToDate somente a partir de um 
computador em sua instituição ou rede interna de sua organização — www.uptodate.com. 

➋ Preencha o formulário de cadastro e aceite a 
licença.  
Digite seu nome como gostaria que fosse 
exibido ou como é exibido em sua licença 
para fins de EMC/EC/DPC.

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

Navegue no 
histórico

Marque os conteúdo 
favoritos para 

acesso mais rápido

Preencha o formulário 
de cadastro para criar 

uma conta.

Adicione informações sobre a possibilidade de 
criar favoritos, etc., após o cadastro.
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7 Acesso remoto 
Acesse o UpToDate com comodidade 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 
a senha UpToDate que você 
criou durante o cadastro realizado  
na primeira vez que acessou o aplicativo

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

https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate

