RESUMO DA SOLUÇÃO

A chave para o
suporte à decisão
médica com base
em evidências:

O conhecimento certo em tempo real
Potenciais benefícios
–– Ajuda a reduzir erros de
medicação e ajuda a melhorar
o atendimento ao paciente
–– Classificações e recomendações
de evidências ajudam a poupar
o tempo dos médicos
–– Decisões sobre o uso off-label
apoiadas pelas evidências
abrangentes mencionadas
–– Compatível com as iniciativas
de segurança do paciente e
conformidade com a Comissão
Conjunta Internacional (Joint
Commission International)

Recursos
–– Dosagem de drogas e controle
da medicação para 2.700 drogas
aprovadas pela EMA e pela FDA
–– 3.591 documentos sobre o controle
de doenças e condições clínicas
–– 1.788 protocolos detalhados
sobre toxicologia e controle de
exposição
–– Instruções ao paciente disponíveis
em 15 idiomas para apoiar
o compromisso com o paciente

Decisões informadas, melhores resultados
Tomar as melhores decisões clínicas para os
pacientes começa por possuir as informações certas.
Fontes diferentes e o volume total de informações
disponíveis apresentam desafios para a tomada de
decisão, especialmente em situações mais complexas.
Para médicos tomando decisões de tratamento,
isso pode incluir categorias diversas e muito amplas
de conhecimento, incluindo doenças, condições,
medicação, toxicologia e até a capacitação do
paciente. E embora o conhecimento do médico
resida em ter o conhecimento e o julgamento para
avaliar cada fator envolvido e tomar a decisão
correta, as verdadeiras barreiras que enfrentam onde o apoio à decisão com base em evidências
torna-se um aliado crucial - são os desafios no local
de atendimento que podem afetar seu acesso às
informações e o processo de tomada de decisão.
Os médicos devem considerar:
– Quantidade de informações
Os médicos podem precisar extrair conhecimentos
de muitos assuntos e fontes diferentes
simultaneamente, dependendo do caso do paciente.
– Qualidade das informações
O conhecimento no qual estão confiando para
as decisões informadas deve ser apresentado
no contexto certo com evidências clinicamente
relevantes.

– Urgência do atendimento
Dependendo das necessidades do paciente,
os médicos podem ser pressionados a tomar
decisões de tratamento muito rápidas.
– Desafios logísticos
O tempo de um médico é um ativo valioso:
quaisquer interrupções no seu fluxo de
trabalho ou paralisação dos sistemas nos
quais dependem para suporte pode impactar
negativamente seu processo.
Conhecimento quando e onde é mais necessário
Não importa a situação, assegurar que um
paciente receba o melhor tratamento é a principal
prioridade de um médico. Por ser robusto,
o suporte à decisão com base em evidências pode
ser o diferencial chave em seu fluxo de trabalho
no momento de atendimennto se for facilmente
acessível quando e onde for necessário.
Um suporte eficaz à decisão médica deve:
– Identificar os fatores chave nas decisões de
tratamento
O conhecimento deve ser apresentado dentro do
contexto de forma consistente, com classificações
que podem ajudar a avaliar a força da evidência
apresentada.
– Reduzir lacunas no conhecimento
As informações devem ser controladas,
assegurando que o conteúdo disponível esteja
atualizado, formatado de forma consistente,
apresentado dentro do contexto e uniforme
durante todo o atendimento ao paciente.
– Reduzir erros no tratamento
Os médicos precisam de acesso em tempo real
a todas as categorias de conhecimento para
que suas avaliações e decisões possam ser
feitas mais rapidamente e sejam baseadas em
evidências médicas prontamente disponíveis.
– Proteger os fluxos de trabalho dos médicos
É importante que seja uma solução que se
integre facilmente aos sistemas existentes e
ofereça suporte ágil de uma equipe exclusiva.
A solução de suporte às decisões médicas
IBM Watson Health reúne um conjunto de produtos
Micromedex® combinados que trabalham juntos
para fornecer as informações mais completas e
o suporte às decisões baseado em evidências
nas quais os médicos podem confiar no local de
atendimento: o conhecimento certo em tempo real.

Conhecimento de doenças e condições médicas
Um importante desafio que acompanha
o tratamento de um significativo número de
pacientes é o grande número de potenciais males
que podem ser encontrados. Com tantas doenças
e condições possíveis para identificar e combater,
os médicos enfrentam um excesso de informações
que eles precisam ser capazes de obter de forma
rápida e confiável.
Em tempo real
Com o Micromedex® Disease and Condition
Management, os médicos têm acesso rápido
a resumos com base em evidências e informações
sobre tratamentos, onde e quando precisarem
e mais: diretamente no local de atendimento.
– Controle de doenças agudas e crônicas
Seja qual for a situação, os médicos podem
confiar nas respostas rápidas (Quick Answers)
e nas respostas profundas (In-Depth Answers)
para ajudá-los a tomar decisões informadas de
tratamento em geral e em situações médicas
de emergência.
– Protocolos de tratamento e listas de verificação
Com ferramentas para ajudar a consultar
detalhes de tratamentos importantes, os
médicos podem economizar tempo, assegurar
a segurança do paciente e evitar solicitar testes
e procedimentos desnecessários.
– Informações sobre procedimentos e tratamentos
Informações detalhadas sobre procedimentos
e tratamentos permitem aos médicos analisar
possíveis opções mais detalhadamente e garantir
que estão selecionando a opção mais apropriada
para um paciente específico.
– Recursos de laboratório Utilizando informações
mais amplas sobre valores e taxas, esses recursos
podem ajudar os médicos a fazer interpretações
mais precisas de resultados laboratoriais e tomar
decisões informadas sobre tratamentos.
Conhecimentos sobre medicação
O número de drogas disponíveis para uso e o total
de dados disponíveis para o uso dessas drogas
de forma apropriada, de acordo ou não com
o rótulo, continua a crescer. Antes de os médicos
se decidirem pelas melhores opções, eles precisam
saber não só como os medicamentos irão interagir
com o paciente, mas também uns com os outros, se
forem tomados ao mesmo tempo.

Em tempo real
Com o Micromedex® Medication Management, os
médicos têm uma única fonte de informações
sobre drogas - incluindo o conteúdo resumido para
o ponto de tratamento e o conteúdo aprofundado
que podem precisar em situações difíceis - para
ajudar a tomar decisões informadas e assegurar
a eficácia e a segurança da medicação.
– Informações sobre drogas
Os médicos podem acessar amplamente
detalhes objetivos e indicações a respeito de
dosagem, uso terapêutico, riscos conhecidos,
eficácia comparativa, farmacocinética,
aplicações clínicas e muito mais.
– Interações de drogas
Para evitar complicações associadas com
potenciais interações de drogas, os médicos
podem acessar dados sobre interação em muitas
categorias, incluindo: droga-droga, droga-alimento,
droga-alergia, droga-etanol, droga-laboratório,
droga-tabaco, droga-gravidez e droga-lactação.
– Medicina alternativa
Com informações detalhadas sobre ervas
e terapias alternativas, os médicos podem oferecer
uma grande variedade de opções quando os
pacientes estiverem usando terapias alternativas
em conjunto com seus tratamentos convencionais.
– Compatibilidade IV
Informações sobre combinação de drogas
parenterais potencialmente perigosas e fatores
relacionados podem auxiliar os médicos quando
estes estão interpretando compatibilidade
física, armazenamento, período de estudo
e estabilidade do contêiner e química.
– Evidência pediátrica e neonatal
Com as informações sobre drogas para idades
e indicações específicas, bem como calculadoras
de dosagem, os médicos podem aumentar
a segurança e a eficácia do tratamento ao
cuidar das mais novas e das mais vulneráveis
populações de pacientes.
Conhecimento toxicológico
Quando um paciente foi exposto a uma substância
potencialmente perigosa, isso pode acrescentar
uma urgência significativa à abordagem de um
médico. As circunstâncias podem não permitir
o tempo necessário para realizar uma ampla
pesquisa toxicológica de fontes diferentes.

Em tempo real
Com o Micromedex® Toxicology Management, os
médicos contam com uma biblioteca abrangente
que pode ajudá-los a identificar, administrar
e tratar exposições toxicológicas - que é usada nos
centros de controle de venenos e departamentos
de emergência certificados pela US AAPCC em
todo o país.
– Informações rápidas e profundas
Para obter o que precisam para ajudá-los na
identificação da exposição o mais rápido possível,
os médicos podem acessar mais de 1.000
protocolos de administração detalhados que
discutem efeitos clínicos, tratamentos, variação de
toxicidade, diagnósticos diferenciais e muito mais.
– Relações detalhadas de produtos
Com tantas fontes potencias de veneno - incluindo
produtos de limpeza doméstica, drogas, produtos
químicos e plantas, os médicos podem se decidir
por uma fonte única para dados essenciais para
auxiliar a avaliação e administração.
– Dados sobre riscos reprodutivos
Ao fornecer aos médicos dados mais aprofundados
e a compilação de análises sobre efeitos
teratogênicos, estes conseguem identificar
rapidamente como várias drogas, produtos
químicos industriais e agentes físicos/ambientais
podem causar riscos reprodutivos.
– Diretrizes de segurança e descarte
Com o banco de dados industrial Micromedex®
TOMES® para a gestão de descarte de
produtos químicos e materiais perigosos no
local de trabalho, os médicos podem acessar
e implementar com mais rapidez soluções no
local para vazamento, exposição e explosão de
produtos químicos.
Conhecimento do paciente
As pesquisas mostram que uma educação eficiente
pode levar a melhores resultados para o paciente
e melhor autoatendimento, tanto antes quanto
depois dos tratamentos. Às vezes, o melhor
impacto que um médico pode ter no resultado de
um paciente não vem de como ele está retirando
conhecimentos importantes para informar
seus próprios trabalhos, mas como eles estão
empoderando os pacientes a fazer o mesmo.

Em tempo real
Com o Micromedex® Patient Education
apresentando o CareNotes®, os médicos podem
acessar material de ensino com base em evidências
para todo o tempo de tratamento e empoderar seus
pacientes com o conhecimento que precisam para
influenciar positivamente seus próprios resultados.
– Informações em todos os estágios de tratamento
Não importa em que estágio do ciclo de tratamento
seus pacientes estejam, os médicos podem
fornecer materiais úteis desde cuidados anteriores
à internação, alta, departamento de emergência,
ambulatório e instruções sobre bem-estar.
– Ampla cobertura dos assuntos
Os médicos podem acessar mais de 13.000
títulos para ajudar os pacientes a entender suas
condições, tratamento, medicações e autocuidado,
incluindo cobertura de mais de 2.200 tópicos
sobre medicações, cerca de 50 medicações
especializadas e 500 testes de laboratório.
– Documentos destinados a pacientes
Os médicos podem entregar conteúdo escrito em
linguagem leiga (nível de leitura do 5º ao 7º ano),
em formato fácil de entender, em conformidade
com as diretrizes de literatura de saúde atuais e
disponível em 15 idiomas.
– Suporte para diferentes estilos de aprendizado
Para ajudar a garantir que o paciente entenda as
informações mais importantes, os médicos podem
contar com imagens anatômicas e descritivas que
são usadas em todo o material de ensino para
complementar o conteúdo escrito.

Conclusão
O suporte às decisões com base em evidências
significa aumentar o fluxo de trabalho do médico
com acesso relevante e em tempo hábil ao tipo de
conhecimento que precisa para tomar decisões de
forma mais rápida e confiável possível, direto no
local do atendimento.
Dar aos médicos o conhecimento certo em tempo
real é mais do que uma conveniência, é uma
necessidade. Conhecimento compilado e relevante
apresentado onde e quando é necessário
economiza tempo, informa as decisões de
tratamento direto no local de atendimento e ajuda
a influenciar positivamente os resultados do
paciente. Identificar fatores chave nas decisões
reduzindo as lacunas de conhecimento e evitando
erros no tratamento são objetivos que todos os
médicos querem alcançar e ter suporte efetivo para
as decisões, com base em evidências, pode ajudar
os médicos a atingir esses objetivos.

Todos os dias, profissionais de todo o ecossistema
de saúde fazer progressos poderosos em direção
a um futuro mais saudável. Na IBM Watson Health,
nós os ajudamos a remover obstáculos, otimizar
esforços e revelar novas ideias para dar suporte
às pessoas a quem atendem. Trabalhando em
todos os cenários, de pagadores e provedores
a governos e ciências biológicas, nós reunimos
uma profunda experiência em saúde, inovações
comprovadas e o poder da inteligência artifical
para habilitar nossos clientes a descobrir, conectar
e agir enquanto trabalham para resolver desafios
de saúde para pessoas de todos os lugares.
Para mais informações sobre a IBM Watson Health,
visite ibm.com/watsonhealth.
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