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3M e 2iM anunciam parceria na área de Sistemas de
Informação de Saúde
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A 3M Healt h Informat ion Syst ems , sediada nos EUA, junt ament e com a 3M Brasil, anunciam a formação de parceria
est rat égica com a 2iM Int eligência Médica S.A., empresa de t ecnologia que at ua na área da saúde e melhoria da qualidade,
sediada no Brasil.
A parceria possibilit ará que as duas empresas ofereçam ao mercado brasileiro, de forma independent e ou em conjunt o,
soluções para client es que at uam na área da saúde e seus prest adores de serviços – hospit ais, clínicas e convênios médicos
-, proporcionando análises de dados sobre os serviços médicos realizados, por meio do Agrupament o Relacionado ao
Diagnóst ico Refinado do Pacient e (APR-DRG), uma met odologia ut ilizada para classificação de pacient es, de propriedade da
3M, amplament e usada nos Est ados Unidos e em muit os out ros países do mundo.
A met odologia APR-DRG fornece uma est rut ura eficaz para monit orament o da qualidade do at endiment o e dos serviços
ut ilizados em ambient es hospit alares. Todos os Agrupament os Relacionados ao Diagnóst ico Refinado do Pacient e (ARP
DRGs), consideram na análise de dados a gravidade da doença do pacient e e o risco de mort alidade, e fornecem um sist ema
de reembolso hospit alar just o e equit at ivo, de fácil ent endiment o para os usuários e fornecedores.
A parceria ent re a 3M e a 2iM unirá o conheciment o e capacidade global da 3M de implant ação de soluções em soft wares que
ajudam no desempenho clínico e financeiro dos client es, com o sist ema de análises da 2iM e seu profundo conheciment o do
mercado de assist ência médica brasileira.
So bre a 2iM
A 2iM é a líder brasileira em iniciat ivas de melhoria da qualidade, usando painéis de pesquisa em base web que oferecem
t ransparência aos médicos, à liderança do hospit al e aos convênios, com uma variedade de indicadores-chave de
desempenho.
So bre a 3M Health Info rmatio n Systems
A 3M HIS é líder mundial em desenvolviment o e implement ação de classificações volt adas para pacient es e populações,
at ravés de codificação médica e soft ware, que proveem document ação clínica e melhoria de serviços; com mais de 10.000
client es que at endem a t odos os set ores do mercado de saúde em mais de 20 países.
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 91 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 31,7 bilhões em vendas globais em 2017. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2017, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,8 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.400 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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