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Recurso de suporte à decisão clínica UpToDate da Wolters Kluwer integra-se à
solução de prontuário eletrônico da MV
Parceria oferece a médicos uma solução de PEP avançada com um recurso de suporte à decisão
clínica integrado
15 de abril de 2015 - A Wolters Kluwer, líder mundial em fornecimento de informações para
profissionais e estudantes da área da saúde, e a MV, empresa brasileira líder de mercado em
sistemas de gestão de saúde, anunciam a integração de suas soluções. O UpToDate®, recurso da
Wolters Kluwer para o suporte à decisão clínica utilizada por mais de 1 milhão de médicos em
mais de 170 países, poderá agora ser incorporado à inovadora solução de prontuário eletrônico
do paciente (PEP) do SOUL MV®, primeira com certificação digital homologada pelo SBIS-CFM
(Sociedade Brasileira de Informática em Saúde). Com esta integração será possível simplificar e
agilizar o fluxo clínico dentro das instituições de saúde, atendendo de forma eficiente aos
médicos que buscam os melhores tratamentos para os seus pacientes.
Ao acessar o recurso UpToDate a partir do próprio prontuário eletrônico do paciente, os
profissionais de saúde poderão contar, por meio de um botão, com mais de 10,5 mil tópicos
médicos sobre 22 especialidades. A incorporação do UpToDate no SOUL MV reduz a perda de
produtividade, eliminando a necessidade de múltiplos logins e alternando a navegação em diversas
janelas. Com a solução de apoio à decisão clínica disponível de forma simples dentro do registro de
saúde do paciente, o médico pode encontrar mais facilmente as respostas para as questões clínicas
relacionadas aos cuidados de seus pacientes. Graças ao patenteado e exclusivo recurso Search In
Your Own Language (Busque em sua própria língua), as consultas podem ser realizadas também em
português. Esta integração já está disponível no Prontuário Eletrônico do Paciente do SOUL MV
(versão 02.052).
A Wolters Kluwer está integrando o UpToDate com soluções de prontuário eletrônico em todo o
mundo, complementando as iniciativas de acesso móvel, por meio de smartphones e tablets, das
instituições. No entanto, a parceria com a MV é a primeira neste sentido no mercado brasileiro. “A
integração com a MV é um passo crítico para oferecer aos médicos no Brasil um software de
prontuário eletrônico totalmente avançado, combinado ao serviço de suporte à decisão médica,
que comprovadamente melhora os resultados com base em um série de estudos. Os profissionais da
saúde estão o tempo todo sob pressão e a nova integração com a MV ajuda a simplificar as decisões
de diagnóstico e tratamento, melhorando a qualidade do atendimento para os pacientes,
oferecendo as melhores respostas em poucos cliques”, ressalta Denise Basow, vice-presidente e
gerente geral do UpToDate na Wolters Kluwer Health, Clinical Solutions.
“Estamos muito satisfeitos em estabelecer essa parceria com o UpToDate e com a Wolters Kluwer.
Essa colaboração tecnológica agregará enorme valor para os nossos clientes, tanto no Brasil quanto
na América Latina. Estamos confiantes que os médicos e profissionais da saúde ficarão encantados
por serem agora capazes de acessar respostas confiáveis à questões clínicas diretamente em nosso
PEP. Também pretendemos ampliar essa parceria com outras soluções de informações clínicas que

a Wolters Kluwer oferece e que focam igualmente na melhoraria da qualidade dos cuidados e na
orientação da produtividade clínica”, ressalta Luciano Regus, diretor-geral da MV.
O UpToDate é um sistema de conhecimento médico criado por médicos e baseado em evidências,
que permite a tomada de decisão clínica certa no local de atendimento. Continuamente atualizado,
combina uma plataforma de publicação avançada, com o rigor de um processo editorial sofisticado
gerido por um corpo docente de mais de seis mil autores médicos e editores, líderes de renome em
suas especialidades. Mais de 60 estudos confirmam a ampla utilização do recurso e a associam com
métricas de qualidade importantes, como melhoria dos cuidados aos pacientes e no desempenho
dos hospitais, incluindo menor tempo de permanência, complicações e mortalidade.
O prontuário eletrônico do paciente (PEP) que compõe o SOUL MV (sistema que integra diversas
soluções para responder com eficiência, agilidade, precisão e segurança todas as necessidades de
gestão da informação na saúde) reúne as informações clínicas e assistenciais de todos os
atendimentos dos pacientes, simplificando o armazenamento de dados e facilitando o dia a dia de
trabalho de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. O sistema também possibilita a
análise estatística das informações clínicas e garante a legibilidade total das informações. Alinhado
às normas do Conselho Federal de Medicina e Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, o PEP
da MV é 100% integrado com as áreas de suprimentos, financeiro, administrativo, clínicoassistencial e gestão executiva.
A MV é líder de mercado em sistemas de gestão de saúde e foca-se na excelência, inovação e
geração de resultados. Crescendo lado a lado com os clientes, expandiu sua atuação de forma
constante e sustentável, estabelecendo parcerias e investindo no talento das pessoas. Hoje, é
protagonista de uma das maiores comunidades de saúde do mundo, fornecendo soluções de gestão
especializadas no segmento. Mais de 1000 organizações, 100 mil médicos e 250 mil profissionais no
Brasil, América Latina e África já descobriram o poder transformador de utilizar a tecnologia a
favor da gestão, da saúde e da vida.
De acordo com Corinne Saunders, CEO da Emerging & Developing Markets, da Wolters Kluwer, "A
nova parceria com a MV é o resultado dos esforços conjuntos da UpToDate e Wolters Kluwer
Emerging & Developing Markets. A Wolters Kluwer mantém-se ativa no setor de saúde brasileiro há
muitos anos. Estamos comprometidos em aumentar a nossa participação neste setor, fornecendo
um portfólio de soluções, que inclui apoio à decisão clínica baseada em evidências, capaz de ajudar
os prestadores de cuidados a concentrarem-se na gestão hospitalar, na redução de custos e na
melhoria da qualidade do atendimento".
Sobre a Wolters Kluwer
A Wolters Kluwer é líder global em serviços profissionais de informação. Profissionais nas áreas
jurídica, de negócios, tributário, contabilidade, finanças, auditoria, risco, compliance e saúde
confiam nas ferramentas líderes de mercado habilitadas para informações e nas soluções de
software da Wolters Kluwer para gerenciar os seus negócios de forma mais eficiente, entregando
resultados aos seus clientes e auxiliando-os a ser mais bem sucedidos em um mundo cada vez mais
dinâmico.
Wolters Kluwer reportou uma receita anual em 2014 de €3.7 bilhões. O grupo atende clientes em
mais de 170 países e emprega mais de 19 mil pessoas em todo o mundo. A companhia tem sede em
AlphenaandenRijn, na Holanda. Suas ações são cotadas na Euronext Amsterdam (WKL) e estão
incluídas nos índices AEX e Euronext 100. A Wolters Kluwer possui um programa de Nível 1
patrocinado pela American Depositary Receipts. Os ADRs são negociados no mercado OTC (over-thecounter) nos Estados Unidos (WTKWY).

Para mais informações sobre nossos produtos e sobre a companhia, visite www.wolterskluwer.com,
siga @WKHealth ou @Wolters_Kluwer no Twitter, curta nossa página no Facebook, nos siga no
LinkedIn ou WoltersKluwerComms no YouTube.
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