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Lifestyle Business



Mudança de rumo



O dilema



Mudança de rumo



O grande desafio



Onde estamos agora?

• Mais de 8000 conteúdos;
• 28 especialidades;
• Produzido e revisado por uma equipe de

25 médicos;
• Conteúdos são revisados anualmente e

sob demanda;
• + 170 calculadoras e ferramentas

interativas;
• Prático e 100% focado no que é útil para a

prática clínica.



O que alcançamos em 4 anos

• 400 mil usuários cadastrados;
• 170 mil usuários ativos (utilizam pelo

menos uma vez por mês);
• 64 mil usuários assinantes;
• 3,3 milhões de acessos ao Whitebook por

mês.



Clinical Decision Support System 
(CDSS)



Nosso diferencial

Conceito de “Information Mastery”

Os 3 pilares do nosso conteúdo:
• Deve ser relevante para a prática diária;
• Deve ser correta / válida;
• Deve requerer pouco trabalho para ser

assimilada.

Informação de utilidade e qualidade para uma 
tomada de decisão rápida e descomplicada:



Tecnologia em medicina





"We are behind other industries: Financial, Banking, 
Transportation and Entertainment"

Christopher Ross
CIO at Mayo Clinic

1. eHealth Initiative 2020 Roadmap 

Tecnologia em medicina



Inteligência artificial

1. The Al Health Market is Seeing Explosive Growth｜Accenture



Inteligência artificial



“A medicina está passando por uma revolução 
que vai transformar a prática do cuidado em 

saúde em todos os âmbitos. Esta revolução é 
comumente chamada de medicina personalizada, 
mas este rótulo não faz justiça com as múltiplas 

dimensões das mudanças que estão para 
acontecer."

Lee Hood, MD, PhD

Medicina 4P



Medicina 4P

Fonte: P4 Medicine Institute

• Preventiva
• Preditiva
• Participativa
• Personalizada



O que não vai mudar?





Take-home messages
1. A medicina do futuro (presente) está

pautada em 4 pilares: Prevenção;
predição; participação e personalização;

2. A inteligência artificial e o suporte à
decisão clínica chegaram para expandir
nossa inteligência e não substituí-la;

3. O relacionamento médico-paciente
continua cada vez mais importante;

4. IA é muito legal, mas vamos resolver
problemas do mundo real?





Obrigado!


