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SUPORTE AO CLIENTE
Para entrar em contato com o suporte ao cliente 
para assinantes ou usuários individuais de uma 
instituição, contate:

E-mail
customerservice@uptodate.com 

Telefone
1-800-998-6374 ou +1-781-392-2000  
de segunda a sexta-feira, 7h – 21h  
(Hora do Leste, EST, GMT-5)

Entre em Contato

 

2Análise dos Resultados 
da Pesquisa
Os resultados exibem os tópicos, 
seções e gráficos com maior 
probabilidade de responder a 
sua dúvida clínica.

Digitar uma 
Palavra-chave  
ou Frase
Para melhores 
resultados, seja 
específico.1

Passe o mouse sobre um tópico para ver a 
descrição completa. Clique em um link para 

acessar uma seção específica. 

Calcule diversas 
medidas médicas.

Personalize a exibição 
minimizando ou 
expandindo os resultados 
ou ocultando a descrição 
do tópico.

Acesse conteúdo de 
interações medicamentosas 
do Lexicomp® .

Priorize a ordem na qual os tópicos são 
exibidos na página de resultados da pesquisa 

ou filtre a pesquisa somente por Gráficos.

Veja lista do  
UpToDate® Pathways  

por especialidade.2

Use subseções para 
facilitar a navegação.

Pesquise com 
preenchimento 

automático.

Revisite as 
informações mais 
importantes para 
você.

Conheça as 
“Novidades” de cada 

especialidade.

Visualize as Atualizações 
sobre as mudanças na 

prática clínica (Practice 
Changing UpDates, PCUs).

Veja a lista completa do  
Lab Interpretation™.1

Altere seu usuário e senha ou atualize as 
informações de conta.

Pesquise tópicos do 
UpToDate em vários 
idiomas.

Responda as Dúvidas Clínicas com o UpToDate®

www.uptodate.com 
www.wolterskluwer.com

UpToDate®
Cartão de 
Referência 
Rápida

Obtenha respostas clínicas 
no local de atendimento com 
suporte a decisões clínicas 
baseado em evidências
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Clique para acessar diretamente 
o resumo e as recomendações de 

tratamento.

Visualize uma descrição 
detalhada dentro de cada 
tópico.

Forneça um feedback valioso 
enviando perguntas e comentários 
aos nossos editores.

Pesquise uma palavra ou um 
sinônimo dentro de um tópico.

Favorito conteúdo para acesso 
mais rápido.

Acumule créditos para EMC 
gratuitos.

Compartilhar tópicos com seus 
colegas ou pacientes.

Imprimir textos, referências, 
gráficos ou o tópico inteiro.

Link para informações sobre 
autores e editores.

Clique para exibir um resumo do Medline com o texto 
completo, se disponível.

Acesse recursos de educação para os 
pacientes para compartilhar com eles.

Receba notificações sobre uma mudança 
clínica significativa no tópico.

Clique em um título para acessar 
diretamente as informações que 

você precisa.

Visualize todas as imagens 
associadas a um tópico em um 

formato de miniatura.

Visualize a data da última 
modificação do tópico com 
base na contínua revisão da 
pesquisa mais recente.

Observação: Visualização de um usuário registrado acessando o UpToDate e acumulando créditos EMC
O UpToDate é credenciado e reconhecido por faculdades, associações e autoridades de todo o mundo, bem como uma ferramenta de recursos de informação e aprendizagem aceita globalmente.  

Para ver se pode utilizar o UpToDate e satisfazer os requisitos de EMC em seu país ou em sua especialidade, visite www.uptodate.com/cme e veja a lista mais atual dos requisitos de EMC.  
Cabe a cada usuário determinar se o seu uso do UpToDate é elegível para EMC em seu país e/ou especialidade específica.

1 Lab Interpretation™ faz parte do UpToDate® Advanced™ que pode ser adicionado a assinaturas por uma taxa adicional. Não está disponível como produto isolado.
2 UpToDate® Pathways faz parte do UpToDate® Advanced™ que pode ser adicionado a assinaturas por uma taxa adicional. Não está disponível como produto isolado.

Pesquisa de Tópicos
Mais de 11.600 tópicos baseados 
em evidência médica que 
fornecem as informações 
necessárias para otimizar o 
atendimento ao paciente.3

Acesse tópicos relacionados para encontrar 
informações adicionais.



©2019 UpToDate, Inc. e seus afiliados e/ou licenciantes. Todos os direitos reservados.   
02.19 | 000257INT

SUPORTE AO CLIENTE
Para entrar em contato com o suporte ao cliente 
para assinantes ou usuários individuais de uma 
instituição, contate:

Entre em Contato

2Análise dos Resultados 
da Pesquisa
Os resultados exibem os tópicos,
seções e gráficos com maior 
probabilidade de responder a 
sua dúvida clínica.

Digitar uma 
Palavra-chave 
ou Frase
Para melhores 
resultados, seja 
específico.1

Passe o mouse sobre um tópico para ver a 
descrição completa. Clique em um link para 

acessar uma seção específica. 

Calcule diversas 
medidas médicas.

Personalize a exibição 
minimizando ou 
expandindo os resultados 
ou ocultando a descrição 
do tópico.

Acesse conteúdo de 
interações medicamentosas 
do Lexicomp® .

Priorize a ordem na qual os tópicos são 
exibidos na página de resultados da pesquisa 

ou filtre a pesquisa somente por Gráficos.

Veja lista do  
UpToDate® Pathways  

por especialidade.2

Use subseções para 
facilitar a navegação.

Pesquise com 
preenchimento 

automático.

Revisite as 
informações mais 
importantes para 
você.

Conheça as 
“Novidades” de cada 

especialidade.

Visualize as Atualizações 
sobre as mudanças na 

prática clínica (Practice 
Changing UpDates, PCUs).

Veja a lista completa do  
Lab Interpretation™.1

Altere seu usuário e senha ou atualize as 
informações de conta.

Pesquise tópicos do 
UpToDate em vários 
idiomas.

Responda as Dúvidas Clínicas com o UpToDate®

www.uptodate.com
www.wolterskluwer.com

UpToDate®
Cartão de 
Referência 
Rápida

Obtenha respostas clínicas 
no local de atendimento com 
suporte a decisões clínicas 
baseado em evidências

Amanda Rossi Fagundes 

Customer Success & Training Specialist 
Wolters Kluwer Health | Clinical Effectiveness 

Mobile (+ 55 11) 96425-0338
c-amanda.fagundes@wolterskluwer.com

c-amanda.fagundes@wolterskluwer.com



