
Plataforma de busca de conteúdo 

médico para suporte à decisão clínica

Conteúdo exclusivo



Plataforma de conteúdo 100% 

em português, com 

sofisticado sistema de busca 

que leva aos estudantes e 

médicos a informação 

necessária para a tomada de 

decisão durante a prática 

diária, ou durante os estudos 

baseados em metodologias 

ativas PBL/TBL
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O InforMed propicia o 

cuidado centrado no 

paciente, a redução do risco 

de dano desnecessário 

associado ao cuidado de 

saúde e a redução da 

variabilidade de 

conhecimento
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• Conteúdo 100% em português e adequado à realidade 

brasileira;

• Curadoria de profissionais das melhores instituições de 

pesquisa do país;

• Conteúdo focado em diagnóstico e tratamento, baseado 

em evidências e atualizado constantemente;

• Monografias de medicamentos com dados sobre 

posologias, indicações, interações medicamentosas e 

reações adversas;

• Consulta ao CID de forma rápida e descomplicada.

Informação precisa 

e segura
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• Busca inteligente e disponível 24 horas.

• Conteúdo em forma de texto, áudio e vídeo.

• Acesso por meio de dispositivos móveis ou 

computadores.

• Possibilidade de Integração com prontuário 

eletrônico;

Acesso simplificado



Funcionalidades

Aula
Mais de 700 videoaulas, 
apresentadas pelos 
melhores professores 
da área médica. 

Algoritmo
Procedimentos 
explicados de
forma didática e 
descomplicada.

Artigo
Discussões de estudos 
recentes e novidades 
que vão impactar a 
prática clínica.

Capítulo
Conteúdo exclusivo 
Manole, a principal 
editora de conteúdos 
médicos do Brasil.

CID-10
Relação completa dos 
códigos da Classificação 
Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas 
Relacionados com a 
Saúde.

Consulta Rápida
Texto direto e objetivo 
com recomendações de 
leitura.

Diagnóstico e 
Tratamento
Orientações para a 
prática clínica baseada 
em evidências, de forma 
direta e objetiva. 

Diretrizes
Diretrizes das mais 
importantes instituições 
e associações médicas 
que norteiam as 
melhoras práticas.

Imagem
Mais de 12.000 figuras. 
Aprendizado mais fácil e 
de rápida memorização.

Medicamento
Monografias com as 
informações como reações 
adversas, interações 
medicamentosas
e contraindicações.

Podcast
Conteúdos inéditos para 
ouvir no carro, 
na rua, na academia, em 
qualquer lugar.

Tabela
Informações técnicas 
compiladas em quadros 
e tabelas 
de fácil compreensão.
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• Alunos.

• Docentes.

• Preceptores.

• Residentes.

• Médicos.

• Equipe multidisciplinar.

Público-alvo



Depoimentos

“O InforMed é a plataforma digital 

mais completa disponível no Brasil. 

Ideia extraordinária de juntar todo o 

acervo da Manole em um só local, 

atualizando a informação 

constantemente e facilitando o 

acesso onde e quando a pessoa 

quiser.”

Dr. Alexandre de Matos Soeiro

Médico Cardiologista Assistente e Supervisor 

da Unidade Clínica de Emergência do Instituto 

do Coração do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (InCor-HCFMUSP)

“O InforMed é uma fonte completa 

e atualizada de consulta para 

estudantes de medicina e 

médicos.”

Prof. Dr. Mílton de Arruda Martins

Professor Titular de Clínica Médica da 

Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo. Diretor do Serviço de Clínica 

Geral do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HCFMUSP)

“O InforMed tem se mostrado 

uma ótima plataforma para 

revisão qualificada de grandes 

temas, útil para alunos, 

residentes e professores.”

Dr. Gilson Feitosa-Filho

Professor de Graduação e de Pós-

graduação da Escola Bahiana

de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). 

Professor Titular do Curso

de Medicina da Faculdade de 

Tecnologia e Ciências (FTC)



• Formulário de cadastro dedicado p/ FURG;

• Após preenchimento: nosso Sistema envia um 

e-mail de confirmação e precisa validar, feito a 

validação o acesso estará liberado;

• Usuário sempre será o e-mail cadastrado;

• Senha definida no momento do cadastro;

• Link para cadastro ficará ativo até 31/08/2020;
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InforMed – Como obter o acesso 

gratuito



USANDO O





Para filtrar, deve-se digitar o 

termo na busca e em seguida, 

OPÇÕES, FILTRAR



Na próxima pesquisa a ser 

realizada precisa clicar em 

“LIMPAR FILTRO”





















Todos os conteúdos 

possuem informações 

sobre os autores

Favoritar conteúdo

Realizar anotações



Menu lateral;

* Galeria de favoritos;

* anotações realizadas;



Daniel Santos, Business Development

55 19 99262.5647

55 11 3434.6747

daniel.santos@informed.digital


