PRESS RELEASE
A Wolters Kluwer Health introduz o UpToDate Anywhere na América Latina
Unimed Vale do Caí Implementa um Suporte a Decisões Médicas Habilitado para Uso Móvel
2 de setembro de 2014 – A Wolters Kluwer Health, líder mundial em fornecimento de informações
para profissionais e estudantes da área da saúde, anunciou hoje o lançamento do UpToDate®
Anywhere na América Latina e sua implementação realizada pela Unimed Vale do Caí. O UpToDate
Anywhere permite que hospitais e instituições de saúde forneçam aos médicos acesso móvel ao
UpToDate®, o aclamado recurso de suporte a decisões médicas baseado em evidências.
Localizada em Montenegro, no Rio Grande do Sul, a Unimed Vale do Caí (UVC) é um hospital
particular de 110 leitos com mais de 150 médicos e 560 profissionais especializados que contam com
o UpToDate para obter respostas médicas atuais e confiáveis. A UVC mantém seu nível de excelência
fornecendo aos médicos o acesso à melhor tecnologia disponível e aos equipamentos mais atuais.
“O UpToDate tem sido amplamente adotado por toda a Unimed Vale do Caí. Em um curto período de
tempo, tenho visto o UpToDate ser utilizado em diversos departamentos, desde o tratamento intensivo
até a cardiologia, por exemplo”, disse o Dr. Everton Bochi, cardiologista e diretor da UVC. “Utilizando
um iPhone ou um dispositivo Android, o acesso móvel ao UpToDate é rápido e fácil, seja no leito do
paciente, no consultório ou em casa. A experiência móvel também apresentou o UpToDate a muitos de
nossos médicos pela primeira vez e modernizou nossa estratégia tecnológica de saúde móvel em
geral”, acrescenta o Dr. Bochi.
Os usuários do UpToDate Anywhere na UVC e em outras instituições de saúde latino-americanas se
beneficiarão especialmente do recurso Pesquisa em seu próprio idioma, um conjunto personalizável de
ferramentas de pesquisa e navegação que permite que os médicos pesquisem por perguntas médicas
em espanhol ou português. Ao aproveitar um sistema de tradução avançado com patente pendente
para pesquisa de termos em nove idiomas, o recurso de preenchimento automático intuitivo da
pesquisa do UpToDate prevê palavras ou frases na língua nativa do médico para oferecer resultados
mais rápidos.
“Nossa missão é melhorar a qualidade e a eficácia do tratamento de saúde no mundo todo, garantindo
que os médicos possam encontrar as melhores respostas às suas perguntas médicas, seja durante o
atendimento ao paciente, entre consultas ou no consultório”, disse a Dra. Denise Basow, vicepresidente e diretora-geral do UpToDate, na Wolters Kluwer Health, Clinical Solutions. “É louvável o
comprometimento da Unimed Vale do Caí em avançar nessa missão com o UpToDate Anywhere,
fornecendo aos médicos o acesso rápido ao suporte a decisões médicas em seus dispositivos móveis.”
Siga o UpToDate no Facebook, Twitter e LinkedIn.
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