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Introdução     

Sobre Thomson Healthcare     
Micromedex Healthcare Series e um produto da Thomson Healthcare. Thomson Healthcare proporciona 
informação médica segura através de tecnologia flexível dirigida a responder perguntas, fazer alertas e 
recomendações. Permite  aos usuários tomar decisões, prevenir eventos adversos, e promover as 
melhores práticas clínicas para o diagnóstico e o acompanhamento dos pacientes.     

Adicionalmente Thomson Healthcare empodera aos profissionais mediante informação farmacológica, 
química e regulatória.     

Por meio de respostas a perguntas críticas, Micromedex Healthcare Series apóia a:     
� Hospitais  
� Provedores de sistemas de informação  
� Companhias farmacêuticas  
� Organizações de cuidado da saúde  
� Organizações de regulação ambiental, de saúde e segurança.  
� Fabricantes de substâncias químicas.     

Mediante uma gama extensa de produtos que cobrem necessidades de informação farmacológica, 
informação sobre enfermidades, educação do paciente, medicina alternativa e toxicologia, os produtos de 
Micromedex melhoram o cuidado dos pacientes em qualquer etapa, desde o diagnóstico até o 
acompanhamento, apoiando tarefas como:     

� História clínica e exploração  
� Diagnóstico  
� Tratamento e plano de medicação  
� Educação do paciente  
� Administração de Medicamentos   
� Monitoramento     
� Alta  
� Cuidado do paciente e acompanhamento.     

Thomson Healthcare entende a importância do equilíbrio entre conteúdo e tecnologia.     

Nossa força interna de profissionais clínicos esta dedicada à integridade da informação. Por meio da 
verificação de cada detalhe, eles asseguram que o conteúdo é confiável, atualizado, e clinicamente 
relevante. Esta avaliação exaustiva proporciona confiança na informação oferecida, muito além de 
qualquer outra fonte disponível.      

Além de oferecer produtos nas plataformas atualmente preferidas como a Internet, a Intranet e dispositivos 
de bolso, continuamente procuramos ampliar esta oferta em vista de que a informação continue disponível 
quando e onde dela se necessite. É por isso que buscamos uma integração de tecnologias que permitam 
aos usuários obter alertas e recomendações por outras plataformas tecnológicas como os sistemas de 
administração de expedientes clínicos eletrônicos.      

Thomson Healthcare visa mudar o futuro da informação por meio da colaboração com nossos 
distribuidores e da retroalimentação de nossos clientes, oferecendo solucões proativas e específicas em 
benefício do paciente.  
Para maiores informações de Thomson Healthcare, por favor visite www.thomsonhealthcare.com. Para 
maiores informações de Micromedex Healthcare Series, visite www.micromedex.com.      
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Para obter mais informações sobre os produtos de Thomson Healthcare     

Através de seu distribuidor local, ou através de  www.micromedex.com

O que é a Micromedex Healthcare Series?     

É uma ferramenta de apoio na tomada de decisões e uma referência desenhada para apoiar o trabalho 
clínico no espaço de atenção ao paciente. A aplicação da Micromedex Healthcare Series assegura que os 
profissionais médicos tenham um acesso fácil à informação clínica disponível mais atual.     

Reconhecida a nível mundial,  a Micromedex Healthcare Series é considerada como o padrão de 
excelência em informação clínica. Sua base de dados é confiável e de reconhecida autoridade.      

A Micromedex Healthcare Series é ideal para os profissionais de saúde que requerem informação 
imparcial sustentada em revisões sistemáticas acerca de medicamentos, toxicologia, doenças, cuidado 
primário, educação do paciente e medicina alternativa.      

Escrito por peritos e para peritos, a ferramenta de apoio de Thomson Healthcare proporciona informação 
que permite o apoio na tomada de decisões, na redução de eventos adversos e que promove as melhores 
práticas clínicas.      

Como se  realiza o Processo Editorial de Thomson Healthcare?     

Para poder proporcionar as fontes de informação segura se requer uma pesquisa exaustiva e profunda a 
fim de que se assegure a precisão, a utilidade e a confiabilidade dos dados. A informação de Thomson 
Healthcare, visando garantir a imparcialidade e o sustento da medicina baseada na evidência, passa por 
um extenso processo editorial que assegura a atualidade e a segurança dos conteúdos. A equipe editorial 
de Thomson Healthcare é formada por mais de 150 peritos de diferentes especialidades.      

Documentos da Medicina Baseada na Evidência, escritos imparciais feitos por peritos para 
peritos     

Thomson Healthcare considera diferentes fatores durante a seleção dos diversos temas para sua inclusão 
na base de dados. Os temas são escolhidos e posteriormente se realiza uma exaustiva pesquisa baseada 
em revisões da literatura de jornais médicos e científicos do mundo inteiro, solicitações dos clientes, juízo 
clínico e recomendações, padões normativos, como também dos antecedentes em saúde ocupacional, em 
saúde ambiental e de segurança, medicamentos aprovados pelo FDA, sugestões dos atuais comitês 
editoriais e políticas atuais ditadas por organizações profissionais nos âmbitos da saúde, enfermidades e 
manipulação química.      

Uma vez escolhidos, os temas são pesquisados através de uma busca exaustiva em milhares de artigos, 
textos médicos, de toxicologia, através de dados de fabricantes, informação de organizações profissionais 
e de universidades, dados da FDA, e através de informações de outras autoridades.      

Os documentos são elaborados por cientistas da Thomson Healthcare e revisados por uma equipe 
multidisciplinar de doutores, enfermeira, farmacêuticos, toxicólogos e outros especialistas da área da 
saúde.      

Revisão de Pares Acadêmicos 

Quando o processo de pesquisa e redação é completado, os documentos são revisados por pares 
acadêmicos para assegurar que a informação presente nos bancos de dados de Micromedex esteja 
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segura, exata e imparcial. Depois que o material é incorporado à base de dados, todos os documentos 
passam por uma verificação regular o que assegura a continuidade na atualização e relevância, sempre 
em sintonia com os critérios e padrões atuais. Com cada nova atualização, milhares de acréscimos e 
revisões são realizados. Enquanto novas informações são continuamente acrescentadas, as referências 
mais antigas se conservam para que se mantenha uma perspectiva histórica a disposição de possíveis 
necessidades.     

Para mais informações sobre o processo editorial da base de dados da Thomson Healthcare e sobre os 
comitês editoriais, visite a página: www.micromedex.com/about_us/editorial.      
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Característica da Interface     
Os programadores, engenheiros e desenhistas da Thomson Healthcare utilizaram uma ampla pesquisa no 
desenvolvimento de seu trabalho, e para criar uma nova interface do Micromedex Healthcare Series 
empregaram um processo de desenho centrado no usuário. Uma das principais prioridades durante este 
processo foi a construção de um aplicativo que facilitasse ao médico e ao usuário o encontro mais rápido 
possível da informação. Nós esperamos que através do arrojado desenho deste novo aplicativo você 
encontre uma lógica que contribua com seu trabalho e seja compatível com suas necessidades.      

Anatomia das telas do Healthcare Series     

A primeira tela que você visualiza depois de autenticado no Micromedex Healthcare Series é a tela de 
busca por palavra chave (Main Keyword Search), também conhecida como página de Home ou Main. 
Esta página permite realizar buscas cruzadas nas diferentes categorias de informação farmacológica, 
toxicológica, de enfermidades e de laboratório.      

A navegação básica no Healthcare Series é através de lapelas. As lapelas estão localizadas ao longo da 
parte superior da tela, e têm os seguintes nomes de acordo com o tipo de informação que oferecem: Main, 
Drugs, Toxicology, Disease, Labs, IV Compatibility, Interactions, Patient Education, and Formulary 
& Handheld. Ao clicar em cada lapela se apresenta um menú de opções que conduz a diferentes 
possibilidades de acesso a outras ferramentas. (IMPORTANTE: As lapelas e as bases de dados ativos 
variam de acordo com a inscrição da sua instituição).      
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Lapelas no Healthcare Series 

Main / Principal     

Use esta opção para visualizar a página de busca por palavra chave (Main Keyword Search), para 
realizar buscas rápidas. A busca por palavra chave obtém resultados de todos os documentos que contêm 
as condições coincidentes com a palavra chave que você introduz a partir de uma procura global nos 
bancos de dados de farmacologia, toxicologia, doenças e laboratório.     

Drugs / Fármacos     

Use o menú de opções da lapela de informação farmacológica (Drugs)  
- para obter informação de documentos de resumo ou informação detalhada,  
- para comparar medicamentos por meio de tabelas de resumo do Drugdex,  
- para procurar informação por classe terapêutica,  
- identificar medicamentos a partir de seu código impresso ou características físicas dos medicamentos,  
- ou para calcular a dosagem e obter informação de consulta.      

Toxicology / Toxicologia     

Pelo menú de opções desta lapela você pode obter informações do tratamento toxicológico, efeitos 
clínicos, gama de toxicidade e mais: pode procurar substâncias para o nome do produto, código impresso 
ou termo coloquial. O menú de opções também inclui nomogramas de toxicidade ou nomogramas e 
manejo de antídotos, ferramentas de dosagem e calculadoras. Os assinantes do VisualDx podem acessar 
ao site deste programa de apoio diagnóstico.     
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Disease / Enfermidade   

Use esta lapela para obter informações de tratamentos de enfermidades de medicina geral e de condução 
de urgências, incluindo diagnósticos diferenciais, além de ferramentas e tabelas de conversão e 
referência, incluindo guias de controle dietético. Os assinantes do VisualDx podem acessar o site deste 
programa de apoio diagnóstico.     

Labs / Laboratório     

A lapela de informação de laboratório permite informação útil para a interpretação e manejo de provas de 
laboratório. A base de dados Lab Advisor complementa as bases de dados DRUGDEX, POISINDEX e 
DISEASEDEX com informação específica e sustentada na evidência das indicações de diferentes testes 
de laboratório, e na forma na qual devem interpretar-se os resultados.     

IV Compatibility / Compatibilidade Intravenosa     

Busca de compatibilidade intravenosa de misturas de medicamentos e compatibilidade com parentais de 
soluções e parenteral de nutrição.     

Interactions / Interações     

Esta lapela permite acessar a ferramentas de interações múltiplas através de 2 a 50 campos para 
introduzir princípios ativos, ou para visualizar as interações que têm um medicamento. Os resultados são 
apresentados de acordo com o tipo de interação medicamento-medicamento, medicamento-alimento, 
medicamento-etanol, medicamento-tabaco, medicamento-teste de laboratório, medicamento-gravidez, 
medicamento-lactância, duplicação de princípio ativo e alergia.     
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Patient Education / Educação do Paciente     

Esta opção permite acessar ao CareNotes System que oferece, em espanhol e inglês, materiais de 
educação do paciente, relativos ao tratamento, acompanhamento e cuidado; incluindo informação sobre o 
uso apropriado de medicamentos.     

A lapela de Educação do paciente, também permite a você (de acordo com sua inscrição disponível) 
acessar ao AltCareDex, que possibilita gerar documentos para educar o paciente no uso de 
medicamentos baseados na fitofarmácia e na herbolária, além de conter informações sobre o uso de 
complementos nutritivos.     

Formulary & Handheld / Formulário & Dispositivo Móvel     

Esta lapela lhe permite acessar ao Formulary Advisor, ferramenta que possibilita visualizar quadros 
básicos de medicamentos ou registrar e descarregar as aplicações do mobileMICROMEDEX desenhadas 
para seu PDA (Personal Digital Assistant) em sistemas operacionais Palm OS y Pocket PC.     
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Outras Ferramentas de Navegação      

Search Path / Caminho de busca     

O caminho de busca (Search Path) apresenta o contexto no qual se encontra a aplicação do Healthcare 
Series, e permite voltar às páginas anteriores dentro dos passos de busca dando apenas um clique no 
hipervínculo desejado.     

Vínculos de Pé de página     

Adicionalmente para as lapelas de busca básica, o Healthcare Series oferece informação adiconal, ajuda e 
navegação. Na parte inferior da interface você achará hipervínculos por meio dos quais poderá obter 
informações sobre a atualização no volume atual (Content Updates), acessar ao Centro de 
aprendizagem (Training Center), obter informação adicional sobre Thomson Micromedex.      
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Opções de Busca / Referência Rápida    

Main Keyword Search / Busca por palavra chave  

Como foi descrito anteriormente a lapela Main permite a procura simultânea em todos os bancos de dados 
nos quais a instituição está inscrita.      

1. Introduza os termos que deseja procurar e clique em Search.     

2. Para uma busca ampla, escreva as primeiras três letras do termo seguidas por um asterisco (ex.: war* 
em vez de warfarin) ou selecione o campo da opção Begins With.     

3. Os resultados da busca se apresentam em três colunas. A primeira coluna detalha qual a base de 
dados que contém a informação. A segunda coluna oferece os vínculos ao termo e sinônimos. A coluna 
três ajuda a refinar sua busca pelo produto, reação adversa, dose, indicação, ou interação.     

4. Para “saltar” tipo específico de informação use os hipervínculos da seção denominada Go To situada na 
parte superior da página de resultados.     
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Document Outline / Perfil Sempre Visível do Documento     

Navegação rápida dentro de um documento...     

1. Uma vez selecionado um título dentro dos resultados da busca, se mostrará na tela o documento 
específico selecionado.     
2. O perfil do documento desliza com a página do documento de tal modo que sempre fica visível 
independentemente da parte do documento que você está revisando. Esta característica permite a 
navegação rápida para ir a qualquer seção do documento em qualquer momento.     
3. Adicionalmente, dentro do documento, o termo original de busca permanece ressaltado em negrito.    
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Resumos Comparativos de Medicamentos     

Permite a comparação rápida de medicamentos de dois em dois...     

1. Selecione Compare Drug Summaries dentro do menú da lapela de informação de medicamentos 
(Drugs) da barra superior.     

2. Introduza os nomes de dois ou mais medicamentos que você queira comparar. Dê um clique em 
Search .     

3. Selecione a substância ou formulação específica se houver mais de uma. Dê um clique em Display 
Comparison.  
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4. Os resultados são apresentados em formato de tabela.     

Busca por Classe Terapêutica     

Compare múltiplos medicamentos de uma classe ou subclase terapêutica.     

1. Selecione a opção Therapeutic Classes dentro do menú da lapela de informação de medicamentos 
(Drugs) da barra superior.     
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2. Para ver as classes e subclasses, dê um clique nos folders. Para visualizar a lista dos medicamentos de 
uma classe terapêutica dê um clique no vínculo do nome da classe.     

3. Dê um clique no nome do medicamento para ver o resumo da referida substância.     

4. Se deseja comparar os medicamentos que se encontram dentro de uma classe terapêutica, marque o 
campo dos medicamentos que quer comparar e dê um clique no botão Compare Selected Drugs.     

5.      
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6. Visualize os medicamentos selecionados em forma simultânea, por colunas de dois em dois, e use os 
menús da Coluna Um e da Coluna Dois. 
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Busca de Interações Medicamentosas      

1. Selecione as opções de Interações Múltiplas (Múltiple Interactions) ou Interações Simples (Single 
Interactions) do menú de opções localizado na Lapela de Interações (Interactions) da tela principal 
(Main).     

2. Introduza os princípios ativos que você quer procurar e use se for necessário os filtros de busca e as 
alergias. Dê clique na opção de busca (Search).      

3. Selecione a formulação específica quando houver mais que uma opção de acordo com suas 
necessidades e dê um clique na opção de Verificar Interações (Check Interactions).    

4. Os resultados das interações se apresentam em forma de tabela.     
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5. As substâncias procuradas e os nomes genéricos aparecem no quadro que indica “Para Verificar as 
Interações” (Check Interactions For) no canto superior esquerdo da tela. Se você realizou uma busca de 
interações múltiplas, ao dar um clique em cada hipervínculo obterá uma tabela de interações simples que 
mostrará todas as interações daquele fármaco em específico com todas as substâncias que tenham  
registro em todas as bases de dados.     

6. A tabela localizada no canto superior direito denominada “Ir ao tipo de interação” (Go To Interaction 
Type) oferece os vínculos com os diferentes tipos de interações encontradas. 

Compatibilidade intravenosa     

1. Dê um clique na lapela de Compatibilidade Intravenosa (IV Compatibility) na tela principal (Main).     

2. Faça as opções de Medicamentos Múltiplos (Multiple Drug Search) ou Medicamento único (Single 
Drug Search) de acordo com suas necessidades. 

3. Escreva as primeiras letras do princípio ativo e a lista apresentada ajudará a localizar o nome completo 
desta opção.  Esta ferramenta é especialmente útil quando há medicamentos com nomes semelhantes ou 
com uma sintaxe difícil.     



17 

4. Para fazer a busca de compatibilidade de um único medicamento basta dar clique no botão “Verificar 
Compatibilidade” (Check Compatibility).     

5. A opção de busca de Vários Medicamentos (Múltiple Drug Search), permite selecionar medicamentos 
diferentes através do botão “Agregar” (Add) e determinar a compatibilidade numa mistura de 
medicamentos diferentes. Uma vez que você acrescente todos os nomes à coluna do lado direito, dê um 
clique no botão “Verificar Compatibilidade” (Check Compatibility) para gerar as tabelas de resultados.      

6. Os resultados de compatibilidade contêm códigos coloridos.     

7. Para verificar os diferentes tipos de compatibilidade  (administração em "Y", Mistura, Seringa, NPT) use 
as lapelas localizadas na parte superior da tablela de resultados.      
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Identificação simplificada de Medicamentos     

    A ferramenta de identificação de medicamentos agora contém imagens...     

1. Selecione a opção de Identificação de Medicamentos (Drugs Identificaction) situada no menús 
apresentados nas lapelas de Fármacos (Drugs) ou Toxicologia (Toxicology) da página principal.      

2. Introduza os dados descritivos para identificar o medicamento utilizando os seguintes parâmetros: 
Código impresso (Imprint Code) e/ou características físicas (Padrão, Cor, Forma) / (Colors, Shape, 
Pattern). Depois dê clique no botão de busca (Search).     

3. Dê un clique no nome do medicamento que você queira visualizar da lista que aparece na tabela de 
resultados preliminares.     

* Se sua assinatura institucional inclui este produto.     
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4. A tela seguinte mostrará os resultados com a imagem do medicamento e sua descrição física.      

Busca por texto completo     

Esta opção permite achar uma palavra dentro de uma seção específica de um documento...     
1. Selecione a opção de busca de tema específico (Specific Topic Search) que se localiza entre os 
menús apresentados nas lapelas de Farmacologia (Drugs), Toxicologia (Toxicology), Enfermidades 
(Disease), ou Laboratórios (Labs).     

2. Selecione a base de dados na qual queira buscar. Em seguida será apresentada uma lista das seções 
do documento específico para a base de dados selecionada abaixo da caixa de procura.      
3. Selecione os campos das seções nas que você queira buscar o termo em questão.  
4. Escreva um termo ou frase e dê clique em Search.
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5. Os resultados da busca serão apresentados de acordo com o número de ocorrências encontradas em 
cada documento.     


