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Para mais produtos e 
informações, acesse

dotlib.com
ou contacte um de 
nossos representantes:

Truven Health Analytics 
(Micromedex Solutions)

Líder mundial em soluções de suporte à decisão 
clínica para hospitais, clínicas, universidades e 
indústrias farmacêuticas.

Truven Health Analytics 
fornece informações 
baseadas em evidências, 
ferramentas analíticas, 
referências e serviços ao 
setor de cuidados com a 
saúde. Suas soluções aliam 
um vasto conhecimento 
clínico, financeiro e de 
gerenciamento de serviços 
de saúde a plataformas 
tecnológicas e recursos 
informacionais inovadores. 
Há mais de 40 anos, 
empresas do setor de 
ciências da vida e da saúde 
contam com as soluções de 
Truven Health. 

truvenhealth.com

Informações sobre Medicamentos e Medicina Complementar

DrugDex; Mundialmente reconhecida como a principal base de dados de medicamentos. Contém 

informações referenciadas e imparciais sobre dosagens, farmacocinética, precauções, interações, 

eficácia comparativa, indicações e aplicações clínicas. Contém produtos de venda livre (OTC), 

aprovados pela FDA, EMA e outros órgãos internacionais — como os presentes somente no Brasil, 

México, Reino Unido, etc. 

Complete Drug Interactions (DrugReax); Ferramenta interativa para monitoramento e identifi-

cação de interações medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento-doença, 

medicamento-álcool, e medicamento-laboratório, abrangendo reações alérgicas conhecidas. Inclui 

interações importantes com fitoterápicos. Composta também de contra-indicações e alertas no uso 

durante a gravidez e amamentação. 

Martindale; Publicado pela Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, proporciona informa-

ção extensiva de cobertura internacional sobre medicamentos de uso clínico, investigacional, vet-

erinário, de medicina alternativa, agentes diagnósticos, pesticidas, excipientes farmacêuticos, gases 

medicinas, fitoterápicos e outros. 

NeoFax® and Pediatrics; Informações completas sobre medicamentos para uso neonatal e 

pediátrico para auxiliar na prescrição médica, cálculo, formulação e administração de medicamen-

tos essenciais. Fornece calculadoras de dose específicas para idade e indicação, diminuindo os 

erros e aumentando a eficiência do profissional de saúde. 

Complete IV Compatibility (IV Index); Ajuda o profissional da saúde a identificar com precisão 

combinações intravenosas potencialmente perigosas. Apresenta informação de compatibilidade 

parenteral a partir da base de dados Trissel’s 2, criada por Lawrence Trissel, MS, FASHP. Também 

identifica fatores que possam contribuir para resultados de compatibilidade duvidosos. Traz as 

monografias de produtos intravenosos de Trissel. 

In Depth Alternative Medicine Information; Contém informação completa e detalhada baseada 

em evidência sobre fitofármacos, complementos alimentares, vitaminas e minerais. Proporciona 

informação com foco clínico de uso, dosagem, eficácia, reações adversas e interações.

http://www.truvenhealth.com/
http://www.dotlib.com/


Informações sobre Toxicologia 
 
Poisindex; O sistema POISINDEX® é opção de referência em 

100% dos centros de controle de controle de intoxicações nos 

Estados Unidos. Trata-se do mais abrangente repositório de 

informações em toxicidade do mundo, com ingredientes para 

mais de 350.000 produtos farmacêuticos, biológicos e comerciais, 

além de informações sobre a toxicidade de plantas e animais. 

 

Reproductive Effects (Reprorisk); Sistema que ajuda 

os profissionais a avaliar os riscos para a saúde reprodutiva 

relacionados com o uso e medicamentos, substâncias químicas, 

agentes físicos e ambientais em mulheres, homens e durante o 

desenvolvimento intra-uterino. 

 

Tomes System; Acesso rápido a informação médica e de 

gerenciamento de riscos necessária para o tratamento adequado 

e seguro de substâncias químicas pelo médico no local de 

trabalho, avaliando as respostas rápidas em situações de 

emergência e em concordância com normas internacionais. 

 

Informações sobre Doenças

Disease General Medicine; Criado como apoio para o 

gerenciamento de doenças e decisões terapêuticas. Proporciona 

aos clínicos uma consulta rápida de referência ao tratamento 

mais atual para prevenir e minimizar erros, evitar testes ou 

procedimentos desnecessários, reduzir o tempo e custo do 

tratamento e melhorar os resultados dos pacientes.

Disease Emergency Medicine; Oferece informação detalhada 

de apresentação clínica, laboratorial e dados radiológicos, 

tratamento farmacológico, com critério de admissão e referência 

do paciente. Ajuda a tomar decisões rápidas no diagnóstico 

efetivo e tratamento de pacientes com quadros urgentes. 

 
Soluções para Melhoria de Performance 
Clínica e Operacional

Solução de Performance Clínica CareDiscovery®; 
Identifique oportunidades para melhorar os desfechos clínicos 

através de análise retrospectiva e benchmarks dos principais 

indicadores de performance hospitalar.

Solução de Performance Operacional e Financeira 
ActionOI®; Elimine gastos e controle custos hospitalares 

melhorando a eficiência e produtividade ao alinhar os recursos 

disponíveis para garantir a excelência operacional e financeira da 

instituição.
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

Análises Customizadas e Consultoria; A consultoria clínica 

e operacional customizada pode ajudá-lo a atender prioridades 

de melhoria urgentes, usando o know-how da Truven Health 

adquirido ao longo de 30 anos e o expertise de metodologia de 

transformação Lean da Simpler. 

 

Micromedex Integrado no SIH

Integração com Sistemas de Informação Hospitalar 
(Prontuário e Prescrição Eletrônicos); Micromedex pode 

ser integrado aos Sistemas de Informação Hospitalar (SIH) 

para fornecer conhecimento baseado em evidência dentro do 

fluxo de trabalho dos profissionais de saúde. Essas soluções 

permitem acesso rápido e contextualizado às monografias de 

medicamentos, doenças e exames laboratoriais de dentro do 

SIH (InfoButton); automatização das avaliações de interações 

medicamentosas e doses de medicamentos (EMR/Pharmacy 

System Support; Ultimedex) e reconhecimento de pacientes em 

risco de eventos adversos e candidatos à intervenção clínica 

através de um sistema de vigilância clínica eletrônico (360 Care 

Insights). 

 

Confiabilidade Editorial; A Micromedex permanece oferecendo 

o melhor das informações baseadas em evidências e respostas 

clínicas. Uma equipe editorial com mais de 90 membros (entre 

médicos, farmacêuticos, enfermeiros e bibliotecários) avalia 

e revisa minuciosamente mais de 500.000 artigos por ano, 

garantindo que você tenha sempre as melhores e mais atuais 

recomendações e diretrizes de tratamento disponíveis. Acreditado 

pelo National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 

renomada organização de avaliação de tecnologias em saúde 

do Reino Unido e reconhecido pelo Centers for Medicare and 

Medicaid Services (CMS) dos Estados Unidos como compêndio 

para determinação de pagamentos em usos off-label de 

medicamentos.

Portabilidade; Boa parte do conteúdo da Micromedex está 

disponível agora para dispositivos móveis 3G (como o iPhone®, 

iPod® Touch, iPad® e Android) através de mobileMicromedex, 

recurso criado para que os clínicos possam ter acesso a todo 

momento, de qualquer lugar, ao conteúdo de excelência da 

Micromedex. Esta ferramenta é oferecida de forma complementar 

à sua assinatura, sem qualquer custo adicional ou necessidade de 

aquisição de aplicativos extras.


