Mundipharma lança aplicativo para preparar residentes de ortopedia
São Paulo, 19 de outubro de 2015 – A Mundipharma, líder global no tratamento da dor, acaba de lançar
o TreinaDor, em parceria com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). O aplicativo
prepara residentes de ortopedia para a prova obrigatória de obtenção Título de Especialista em Ortopedia e
Traumatologia (TEOT), que terá sua próxima edição em março de 2016.
Com uma interface dinâmica, de uso simples e interativo, o aplicativo tem mais de 600 questões, todas
certificadas pela SBOT e divididas em categorias, facilitando a identificação dos assuntos. Disponível para
sistemas Android e iOS, o app dispõe de 4 modos diferentes possibilitando focar nas demandas de maior
relevância individual:
1. Modo Desafiante-Estudante X APP: o estudante desafia a inteligência artificial do app.
2. Modo Treino-Estudante X Pontos Fracos: permite ao estudante localizar os assuntos com maior
dificuldade de assimilação e focar no aprimoramento dessas áreas.
3. Modo Combate-Estudante X Estudante: o estudante compete com seu colega.
4. Modo Enduro-Estudante X Tempo: 100 questões em 1’30”. Erro ou estouro do tempo leva ao reinício
do jogo.
Treinador reforça o compromisso da Mundipharma em investir continuamente em programas de
conscientização, com o objetivo de ampliar o conhecimento das pessoas sobre os benefícios que o manejo
adequado da dor pode trazer à vida dos pacientes, além de trazer ao mercado produtos inovadores com esse
mesmo propósito.

SOBRE A MUNDIPHARMA
A Mundipharma é uma farmacêutica que entrega produtos de alta qualidade, alinhados com os valores de
inovação e compromisso com os pacientes, que representam a empresa. Tem como missão aliviar o
sofrimento das dores causadas pelo câncer e outras enfermidades e melhorar substancialmente a qualidade
de vida das pessoas tratadas. A Mundipharma está dedicada a trazer novos tratamentos e oferecer opções
preventivas em áreas como a dor, oncologia, doenças respiratórias, artrite reumatoide e antisséptico de
cuidados pessoais.
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