


UpToDate é uma fonte de informação na área da saúde, 
baseada  em evidências médicas revisadas, dedicada à 
síntese de conhecimentos  para utilização de médicos e síntese de conhecimentos  para utilização de médicos e 
pacientes. Fornece informações aos clínicos de como tratar 
adequadamente seu paciente. É abrangente e atualizada, 
mantendo-o informado das mais recentes novidades 

clínicas. 



Login para UpToDate online

� www.uptodate.com/online

– O acesso é restrito aos computadores da UFPR sendo O acesso é restrito aos computadores da UFPR sendo 
possível o acesso doméstico pela conexão doméstica, 
acesso ao tutorial para a conexão doméstica: 

http://urele.com/gCh



PESQUISANDO NA UPTODATEPESQUISANDO NA UPTODATE



A home page da UpToDate
(Na caixa de busca, digite uma frase de pesquisa com um ou mais 
termos em seguida clique em “Go”)



Informações adicionais sobre termos de busca

UpToDate geralmente reconhece sinônimos comuns, siglas e 
acrônimos. Por exemplo, a busca DRGE retornará resultados 
para doença do refluxo gastroesofágico. 

UpToDate procura automaticamente em todas as UpToDate procura automaticamente em todas as 
especialidades incluídas. 

UpToDate fornece totalmente referenciado e atualizado 
informação que aborda questões específicas da clínica e faz 
recomendações clínicas. No entanto, UpToDate não é uma 
busca no Medline. Portanto, o nome de um autor, periódico, ou 
um ano não é um termo de pesquisa válido.



Na página de resultados da pesquisa (próximo slide), siga um 
dos seguintes procedimentos:

Clique no título de um tópico para mostrar a estrutura desse 
tópico. 

Coloque o cursor do mouse sobre um título do tópico para 
mostrar sua estrutura, desta maneira você poderá rapidamente 
visualizar. Na coluna a direita, a estrutura de cada tópico.

Ao clicar em um dos procedimentos acima aparecerá a tela de
“Subscription and License Agreement” clique 
em “Accept” aparecerá a lista dos tópicos.   



Exemplo:



Para exibir o conteúdo do tópico selecionado
Clique diretamente em um dos itens.



Informações adicionais sobre o conteúdo do texto

No conteúdo do tópico selecionado aparecerá algumas 
palavras em verde que podem ser acessadas para obter 
maiores informações, abaixo relacionamos algumas delas:
– Author – informações complementares sobre o autor– Author – informações complementares sobre o autor

– [6-8] – remete para as referências de 6 a 8

– (See Pathogenesis of osteoporosis.. ) – remete para um novo tópico

– Figure – visualização da figura

– Grade (grau) – nas recomendações é comum que o autor do artigo ou tópico 

indique o grau de recomendação e evidência do tópico de acordo com as 

referências pesquisadas. No slide seguinte são descritos os graus de 

recomendações e evidências.  



Graus de recomendações e evidências

Graus de Recomendação 
1. forte recomendação: benefícios compensam claramente os riscos e 
encargos (ou vice-versa) para a maioria, senão todos, os pacientes 
2. recomendação Fraco: Benefícios e riscos de perto equilibrada e / 
ou incerta. ou incerta. 

Graus Evidência 
A. provas de alta qualidade: a evidência consistente de estudos 
randomizados, ou provas contundentes de alguma outra forma 
B. Evidência moderada qualidade: Evidência de estudos 
randomizados, com limitações importantes, ou evidência muito forte 
de alguma outra forma 
C. evidência de baixa qualidade: Evidências de estudos 
observacionais, não sistemáticos observações clínicas, ou a partir de 
estudos randomizados com falhas graves.

Exemplo: Grade2b = Grau de recomendação 2 e grau de evidência B



Exemplo



Procurando por informações sobre drogas 

UpToDate inclui um banco de dados de informação sobre droga 
que contém informações sobre a dosagem de medicamentos, 
interações, efeitos adversos, e teor de fármaco-relacionada.interações, efeitos adversos, e teor de fármaco-relacionada.

Você pode pesquisar um nome da droga como se fosse procurar 
por qualquer outro termo médico em UpToDate. Pesquisando em 
um nome do medicamento irá retornar informações do banco de 
dados de informações tanto da droga e quaisquer outros temas 
UpToDate que contêm informações relacionadas a essa droga.

Outra forma de pesquisar um nome de medicamento é acessando 
direto a base “Drug Interations”
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