Prestação de cuidados
do IBM Micromedex
Suporte à tomada
de decisões clínicas
embasadas por
evidências para
profissionais da área
de saúde

BEM-ESTAR E PREVENÇÃO

REDUÇÃO DE CUSTOS M ELHOR USO

DE DADOS E
ANÁLISES DE
PACIENTES

ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE

Qual é a sua visão?
SAÚDE DA POPULAÇÃO

EXCELÊNCIA OPERACIONAL
ENGAJAMENTO DO CONSUMIDOR

Evidência clínica para embasar
decisões clínicas – possíveis
benefícios:
– Ajuda a tomar decisões de tratamento mais
embasadas no local de atendimento
– Identifique erros de medicação com
evidência clínica adequada ao contexto

Melhor prestação de
cuidados para aumentar
a segurança do paciente
O desafio
Ao tomar decisões no local de atendimento, farmacêuticos,
enfermeiros, médicos e a equipe clínica em todo o processo
da área de saúde dependem de evidências clínicas precisas,
consistentes e confiáveis na palma da mão, para garantir
a segurança do paciente e prestar o atendimento rapidamente.

A solução
Tenha acesso a uma solução de gestão de medicamentos
com base em evidências, toxicologia, tratamento de
doenças e educação do paciente, disponível on-line e para
dispositivos móveis.

– Economize tempo pesquisando: resumo
e conteúdo detalhado são vinculados,
clinicamente consistentes e acessíveis
na mesma tela

O IBM® Micromedex® oferece uma solução com
informações embasadas por evidências com:

– Identifique a eficácia dos principais fatores
para tomar decisões críticas rapidamente
com o sistema de classificação rápida do
Micromedex, com evidências fortes e grau
de recomendação

Posologia e gestão de 2.700 medicamentos aprovados
pela EMA e pela FDA

– Gerencie a escassez de medicamentos com
dados comparativos de eficácia, inclusive
com revisão baseada em evidências de
agentes alternativos por indicação

3.591 artigos sobre tratamentos de doenças

– Melhore o engajamento dos pacientes
com recursos de educação em saúde
em 15 idiomas

1.788 protocolos detalhados de toxicologia e controle
de exposição

Recursos de educação em saúde disponíveis em 15 idiomas
para incentivar o engajamento dos pacientes

Tópicos para 230 monografias neonatais e 525 pediátricas
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IBM Micromedex

Nossos processos editoriais robustos geram algumas das
melhores e mais confiáveis evidências clínicas em saúde.

Evidências baseadas em metodologias robustas
de revisão editorial

A segurança dos pacientes é prioridade, e os profissionais
de saúde buscam evidências robustas relevantes ao
atendimento clínico para embasar suas decisões críticas.
Nossos processos e o treinamento meticuloso da equipe
editorial interna estão entre os melhores do setor. Como os
nossos médicos realizam uma extensa avaliação e síntese
da literatura e avaliam informações em várias áreas de
conteúdo, os clientes do IBM Micromedex podem tomar
decisões mais embasadas usando o nosso conhecimento
clínico que contém dados clinicamente precisos,
relevantes e consistentes.

Revisamos a literatura médica mundial
– 15.000 artigos médicos publicados toda semana
– 8.500 periódicos monitorados por revisões de alto
nível e aprofundadas, realizadas regularmente

Equipe editorial interna treinada clinicamente e com
experiência em metodologia de pesquisa

Para prestar o melhor atendimento possível, você
precisa de evidências clínicas

Entre os procedimentos robustos que empregamos estão:
– Processo editorial em várias etapas e políticas
documentadas
– Consulta contínua da avaliação crítica da literatura
principal
– Equipe editorial interna treinada clinicamente e com
experiência em metodologia de pesquisa
– Grupo editorial e processo únicos para criar um
conteúdo consistente
– Referências bibliográficas e estudos complementares
para oferecer transparência
– Cobertura consistente de indicações alternativas e uso
terapêutico
– Inclusão de grau de eficácia e classificação de
evidências para ajudar nas decisões clínicas
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Processo de desenvolvimento
do conhecimento do
IBM Micromedex
Vigilância
Consulta contínua da literatura
biomédica e das ações
regulatórias do mundo.

Avaliação
Identificação da literatura de
várias fontes e determinação
da significância clínica.

Evidência reforçada
Objetivamente validada por
acadêmicos e profissionais

Criação de conteúdo
Nossos especialistas trabalham
com medicamentos, doenças,
toxicologia e educação do paciente
para garantir a consistência em
todos os conjuntos de conteúdo

Revisão interna e externa
Conteúdo revisado quanto
a precisão e relevância clínicas.
Revisão adicional por membros do
conselho editorial para áreas de
conteúdo crítico.

Revisão final e publicação

O sistema de classificação do IBM Micromedex:
Nosso sistema de classificação rápida usa ícones para ajudar os médicos
a identificar prontamente a eficácia dos principais fatores e assim embasar
as decisões de tratamento.
O Instituto Nacional para Saúde
e Excelência Clínica (NICE) credenciou
o processo usado pela IBM® Watson
Health™ para desenvolver o conteúdo
usado no IBM Micromedex1.
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IBM Micromedex Clinical Knowledge
De medicamentos de uso comum a especializados
para determinados grupos de pacientes e tratamentos
alternativos, o IBM® Micromedex® Clinical Knowledge
disponibiliza um conteúdo muito útil para ajudar os
médicos em situações difíceis, além de referências
para uso de toda a equipe no dia a dia.
Acesso e integração rápidos para acelerar decisões
e reduzir custos
Ofereça consistência clínica com acesso a recursos
robustos para medicamentos, doenças, toxicologia
e muito mais, onde e quando os médicos precisarem.
Recursos integrados embasados por evidências clínicas
O IBM Micromedex oferece informações embasadas por
evidências com as quais os médicos podem contar ao tomar
uma decisão no local de atendimento. O IBM Micromedex
disponibiliza uma fonte central de informações que
embasam as decisões clínicas específicas do paciente
e que se integra a diversos sistemas HIS. Assim, podemos
ajudar você a cumprir seus objetivos de uso significativo
e aumentar a eficiência da sua equipe clínica.
Opções de integração:
– A recuperação de conteúdo específico do contexto
por serviços da Web usando o padrão HL7 ou APIs
é apenas para CKO/Ultimedex/MAS
– Opções de conteúdo incorporado, como arquivos
de dados (arquivos simples) para upload nos seus
sistemas
– O IBM Micromedex também oferece flexibilidade
para ajudar a atender ao fluxo de trabalho diário
de hospitais e unidades de saúde
Opções de entrega:
– Web 2.0
– Intranet
– Dispositivos móveis/tablets/aplicativos para clientes
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IBM Micromedex Medication Management
De informações sobre a posologia de medicamentos
usados diariamente a tratamentos de grupos especiais
de pacientes e alternativos, o IBM Micromedex oferece
ferramentas de referência diárias e recursos que toda
a equipe pode acessar, além de conteúdos especializados
que são muito úteis aos médicos em situações difíceis.
Com conteúdo robusto, o Micromedex Medication
Management é uma verdadeira solução de ponta
a ponta que se tornou uma fonte central e completa
de informações sobre medicamentos.
Entre as possíveis vantagens de usar esse produto estão:
– Melhor experiência dos pacientes
– Redução no número de eventos adversos
– Menos casos de infecção
– Gestão de falta de medicamentos
– Redução de custos associados a tudo isso
O produto está disponível em módulos para fornecer aos
médicos acesso a conteúdo detalhado e embasado por
evidências para ajudar nas tomadas de decisão. Entre os
principais tópicos estão:
Informações de segurança sobre medicamentos
No local de atendimento, nosso recurso exclusivo
oferece aos médicos conteúdo embasado em referências
bibliográficas sobre posologia, uso terapêutico,
precauções, eficácia comparativa e indicações de
tratamento alternativo, farmacocinética, aplicações
clínicas e interações medicamentosas e entre
medicamentos e alimentação, doenças, álcool,
laboratórios, gestação e lactação, além de ferramentas
de identificação de medicamentos.
Compatibilidade IV completa para segurança de
medicamentos
Usando o Trissel’s™ 2, o banco de dados mais recente
de uma das principais autoridades em compatibilidade
IV, a Lawrence Trissel, MS, FASHP, essa ferramenta
identifica combinações potencialmente indesejáveis
e ajuda os médicos a interpretar resultados conflitantes
de compatibilidade, identificando fatores de risco, como
compatibilidade física, armazenamento, período de
estudo, recipiente e estabilidade química.
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Evidência pediátrica e neonatal para segurança
do paciente
Esse conteúdo oferece um amplo escopo de
informações sobre medicamentos comumente usados,
suplementos alimentares e substitutos na população
neonatal e pediátrica. A ferramenta de posologia
de medicamentos específica para cada paciente
e indicação ajuda os médicos a prescrever, calcular,
formular e administrar medicamentos essenciais
e nutrição parenteral. Isso pode ajudar o médico
a economizar tempo e melhorar o tratamento das
populações neonatais e pediátricas mais desafiadoras.
Soluções de formulários
Nossa solução pode ajudar você a cumprir as diretrizes
de distribuição, fornecendo prescrições aos pacientes
mais rapidamente. Você também pode tomar decisões
com base no custo porque tem acesso aos preços dos
medicamentos.
Medicina alternativa
Nossas informações fornecem um guia central de
integração de tratamentos fitoterápicos e alternativos
que o paciente pode estar fazendo junto com
o tratamento convencional, oferecendo um leque
completo de opções.
Informações globais sobre medicamentos
Redbook, Martindale, Index Nominum e o italiano
Dialogo sui Farmaci.

O acesso ao Micromedex Medication
Management é mais flexível e prático com
aplicativos gratuitos para iPhone, iPod
touch, iPad e Android.

IBM Micromedex Disease and Condition
Management
Em uma única solução, integrada ao fluxo de trabalho
de um médico, as informações clínicas embasadas por
evidências das soluções IBM® Micromedex® Disease
and Condition Management permitem acesso rápido às
informações mais recentes sobre o tratamento de escolha
no local de atendimento.
O Micromedex Disease and Condition Management oferece
informações padrão e completas para embasar suas
decisões de tratamento. Entre os recursos do produto estão:
– Dados de tratamento de doenças agudas e crônicas,
inclusive clínica geral e emergência
– Informações sobre procedimentos e tratamentos
– Lista de verificação de protocolo para aumentar
a segurança do paciente
– Recomendações de laboratório, inclusive
interpretações, valores e intervalos
Entre os benefícios que você encontra nesse produto estão:
– Redução do número de erros nos tratamentos
– Prevenção de exames ou procedimentos desnecessários
– Redução do custo dos tratamentos
– Melhor experiência dos pacientes
IBM Micromedex Toxicology Management
O IBM® Micromedex® Toxicology Management identifica
e fornece informações sobre princípios ativos para
substâncias comerciais, farmacêuticase biológicas,
incluindo mais de 1.780 protocolos detalhados de gestão/
tratamento que discutem efeitos clínicos, tratamento, faixa
de toxicidade, diagnósticos diferenciais e muito mais.
– Resumo e informações detalhadas sobre identificação
e gerenciamento de exposição
– Listagens de produtos, avaliação da exposição
e controle de possíveis fontes de veneno, inclusive
produtos domésticos, drogas, produtos químicos
e plantas
– Dados sobre riscos reprodutivos, como efeitos de
drogas, produtos químicos industriais, agentes físicos
e ambientais e uma compilação de análises científicas
sobre efeitos teratogênicos
– Acesso ao banco de dados de produtos químicos
industriais TOMES®
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Acesso ao IBM Micromedex quando e onde você quiser
O conteúdo do IBM Micromedex pode ser acessado
on-line ou integrado ao Emergency Medical Record
(EMR) e ao sistema de informações do hospital para
acesso com um clique às informações específicas do
paciente e do contexto. O conteúdo resumido pode
ser acessado diretamente nos dispositivos móveis.
Todos os aplicativos contam com o suporte do mesmo
processo editorial objetivo e completo usado em todas
as soluções Micromedex.

Nosso processo2 editorial credenciado
ajuda a fornecer conteúdo consistente
e minucioso, com base nas evidências mais
clinicamente relevantes disponíveis.
Educação em saúde com o IBM Micromedex
CareNotes
Materiais educativos fáceis de entender para os pacientes
sobre todos os aspectos da doença, dos medicamentos,
dos exames laboratoriais e do tratamento.
– IBM® Micromedex® CareNotes®: instruções fáceis
de entender para as doenças e os procedimentos
mais comuns

CareNotes em números
Mais de 7.800 artigos sobre saúde e medicamentos
embasados por evidências

480 artigos sobre os exames laboratoriais mais pedidos

Mais de 2.400 artigos sobre medicamentos, vacinas,
vitaminas e tratamentos tópicos

15 idiomas

– Instruções sobre a medicação: instruções simples,
claras e fáceis de ler sobre os medicamentos
prescritos com mais frequência
Ofereça uma melhor experiência aos pacientes
– Ajuda a atender às diretrizes de educação de
pacientes da Joint Commission International, além
de apoiar outras métricas de acreditação nacionais
e internacionais
– O conteúdo objetivo e embasado por evidências
orienta suas práticas recomendadas
– Pode ajudar a melhorar o engajamento do
paciente e os resultados clínicos para apoiar novos
regulamentos e iniciativas de segurança do paciente
– O conteúdo pode ser integrado aos sistemas
do hospital para ajudar a melhorar a eficiência
e economizar tempo
– Os documentos podem ser personalizados para
ajudar a melhorar o engajamento dos pacientes
e promover o nome do hospital
– Disponível em 15 idiomas e linguagem mais acessível
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e-mail: micromedex@us.ibm.com

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.
Para mais informações sobre a IBM Watson Health, acesse:
ibm.com/watsonhealth
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representa ou garante que seus serviços
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e verificar a operação de qualquer outro
produto ou programa com o produto ou
programas da IBM.
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de dentro e fora de sua empresa.
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indevido de seus sistemas, inclusive para
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sistema de TI ou produto deve ser
considerado completamente seguro
e nenhum produto, serviço ou medida
de segurança pode ser completamente
eficaz na prevenção de uso impróprio
ou de acesso. Os sistemas, produtos
e serviços da IBM são projetados
para fazer parte de uma abordagem
de segurança legal e abrangente,
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A IBM não garante que nenhum sistema,
produto ou serviço esteja imune,
ou tornará sua empresa imune
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