PRESS RELEASE
O UpToDate adiciona Cuidados Paliativos como uma especialidade

O recurso de suporte a decisões médicas abrange agora 22 especialidades médicas

24 de julho de 2014 – A Wolters Kluwer Health, líder mundial em fornecimento de informações

para profissionais e estudantes da área da saúde, anunciou hoje que adicionou Cuidados Paliativos
ao UpToDate®, seu recurso de suporte a decisões médicas baseado em evidências, disponibilizando
a 22.ª especialidade médica aos assinantes do UpToDate. A especialidade recém-lançada abrange
uma série de tópicos com foco na melhoria de sintomas e em proporcionar a melhor qualidade de
vida possível a pacientes que enfrentam doenças graves.
“O lançamento é um grande avanço na integração desse aspecto crítico de atendimento. Nenhuma
especialidade médica escapa à responsabilidade da prestação de cuidados sintomáticos e de suporte a
doentes crônicos ou a pacientes que se aproximam do fim da vida”, declarou o autor contribuinte do
UpToDate, Dr. Nathan Cherny. O Dr. Cherny é professor associado de Medicina na Universidade BenGurion do Negev, em Beer Sheva, Israel, e também é diretor de Serviços de Dores do Câncer e Medicina
Paliativa (Departamento de Oncologia) no Centro Médico Shaare Zedek, em Jerusalém.
Ele acrescenta: “Todos os médicos que oferecem cuidados a esses pacientes se beneficiarão do acesso
a tópicos baseados em evidências que apresentam a prática atual na medicina paliativa, escritos por
líderes que são autoridades na área. Estou muito orgulhoso de ter sido um parceiro nesta empreitada”.
A inclusão de Cuidados Paliativos é o resultado de mais de dois anos de uma extensa colaboração
liderada pela Dra. Susan D. Block e pelo Dr. J. Andrew Billings, editores-chefe da especialidade
Cuidados Paliativos. A Dra. Block e o Dr. Billings lideraram uma equipe de mais de 100 especialistas em
cuidados paliativos do mundo inteiro. A equipe revisou e classificou de forma abrangente o corpo da
pesquisa e a literatura específica de cuidados paliativos. Os tópicos resultantes do UpToDate refletem
uma variedade de tópicos com foco em proporcionar aos pacientes alívio dos sintomas, da dor e do
estresse de uma doença grave, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. A
equipe continua monitorando novos estudos e alterações na prática dentro da área em evolução de
cuidados paliativos.
“À medida que um crescente número de instituições de saúde, que usam o UpToDate, desenvolveu
recursos dedicados para cuidados paliativos, a necessidade de oferecer um conteúdo profissional
consistente e educação do paciente nessa área é maior do que nunca”, disse a Dra. Denise Basow, vicepresidente/diretora geral, UpToDate na Wolters Kluwer Health, Clinical Solutions. “Estamos focados
em apoiar médicos, pacientes e seus familiares com as melhores respostas para perguntas desafiadoras
que eles enfrentam em relação aos cuidados paliativos.”
Cerca de 150 tópicos médicos e de educação do paciente fornecem recomendações consistentes para
uma abordagem interdisciplinar, tal como acontece em programas hospitalares emergentes de cuidados
paliativos. Os tópicos integram as informações mais atuais sobre cuidados paliativos à prática,
incluindo questões médicas e psicossociais. Os tópicos incluem recomendações baseadas em evidências
para avaliação e administração da dor e de sintomas não relacionados à dor em pacientes sob cuidados
paliativos em diversas disciplinas.

A nova especialidade está disponível agora para assinantes do UpToDate. Os tópicos podem ser
acessados online através do UpToDate Mobile App.
Siga o UpToDate no Facebook, Twitter e LinkedIn.
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