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IBM Micromedex:
conhecimento
clínico com o poder
do Watson
Destaques:
–– Acelere o acesso a informações
embasadas por evidências
–– Faça perguntas naturalmente,
como se fosse outro médico
–– Forneça respostas clínicas rápidas,
acelerando o atendimento do
paciente
–– Acesso opcional de dentro do EHR

A importante necessidade da inteligência artificial
na área da saúde
Os cuidados com a saúde avançaram muito na última
década, em parte devido às demandas de saúde
pelo envelhecimento da geração de baby boomers,1
mas também porque a tecnologia e as metodologias
avançadas de pesquisa descobriram novas
informações sobre doenças e os tratamentos delas.
À medida que a literatura médica se expande,
a responsabilidade dos médicos de ficar por dentro
das informações mais recentes é imperativa,
e quase impossível:
–– Os médicos precisariam gastar aproximadamente
29 horas por dia para acompanhar as novidades
profissionais2
–– 45% dos medicamentos não são baseados em
evidências3
É por isso que a IBM® Watson Health™ está aplicando
inteligência artificial (IA) para ajudar a mudar
a maneira como abordamos e entendemos as
informações clínicas. Há mais de 40 anos, profissionais
de saúde em todo o mundo confiam no conteúdo
embasado por evidências do IBM Micromedex® para
tomar decisões clínicas críticas para a segurança dos
pacientes. Agora, o IBM Micromedex with Watson™
incorpora o Watson Assistant com IA no conteúdo de
gestão de medicamentos para transformar a maneira
como você encontra respostas e ajudar a acelerar suas
decisões.

Sua profissão é muito
exigente.
Deixe que a IA faça o trabalho por você.
Descubra o IBM Micromedex with Watson:
treinado por médicos e refinado por você.

Como funciona?
Aproveite a tecnologia de pesquisa com inteligência
artificial diretamente no Micromedex ativando
o assistente de pesquisa por voz Ask Watson™.
Junte-se a nós em nossa jornada
Hoje, o Watson Assistant é capaz de responder a muitas
perguntas com informações sobre medicamentos
usando um conteúdo específico no Micromedex,
como respostas rápidas para classes de medicamentos,
posologia e administração, segurança no uso de
medicamentos, mecanismo de ação, farmacocinética
e interações medicamentosas.
À medida que o Watson é treinado, os recursos de
pesquisa se expandem para incluir mais conteúdo
da Micromedex. Junte-se a nós e a outros usuários
pioneiros em todo o mundo enquanto avançamos no
embasamento à decisão clínica.
				

Treinamos o Watson em conceitos clínicos e aprendemos como os médicos fazem
perguntas em linguagem natural durante o atendimento diário. Agora os médicos
podem ter mais flexibilidade para fazer perguntas de maneira natural e mais
conversacional, como: “Qual é a dose de rivaroxabana para TVP?”, “Preciso
fazer ajustes na posologia para os rins”, “Posso administrar com alimentos?”
ou “O que eu devo monitorar?”
Quanto mais você usa o Watson, melhor ele fica. Suas perguntas ajudam a treinar
o Watson para melhorar ainda mais a eficácia e a eficiência do sistema.

Observações
1 Garza, A. “The Aging Population: The Increasing Effects on Health Care.” 19 de janeiro
de 2016. Pharmacy Times. Acessado em http://www.pharmacytimes.com/publications/
issue/2016/january2016/the-aging-population-the-increasing-effects-on-health-care.
2.http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa022615#t=abstract)
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Sobre a IBM Watson Health
Todos os dias, profissionais de todo o ecossistema
de saúde fazem um progresso poderoso em
direção a um futuro mais saudável. Na IBM Watson
Health, ajudamos a remover obstáculos, otimizar
esforços e revelar novos insights para dar suporte
às pessoas que eles atendem. Trabalhando com
todos os cenários, de pagadores e fornecedores
a governos e ciências da vida, reunimos uma
profunda especialização em saúde, inovação
comprovada e o poder da inteligência artificial para
permitir que nossos clientes façam descobertas,
troquem informações e tomem decisões enquanto
trabalham para resolver desafios de saúde para
pessoas de todos os lugares.
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Para mais informações sobre a IBM Watson
Health, acesse ibm.com/watsonhealth ou envie
um e-mail para micromedex@us.ibm.com.

