
INTEGRITY
Acelerando a Pesquisa Biomédica 

no Brasil desde 2014

Venha aprender a usar a mais avançada ferramenta da 
CAPES em Drug Discovery, para começar ou aprimorar 

sua Pesquisa Biomédica.
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Soluções Clarivate
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Integrity/CDDI

Base de Dados com 650 k moléculas bioativas 
e 14 Áreas de Conhecimento relacionadas.

Biologia

QuímicaFarmaco



Construção da Informação no Integrity/CDDI

CDDI

Database
Patentes Artigos Científicos

Congressos
Notas de Imprensa

Informações Regulatórias

~8000

revistas

•EP, JP, US, WO 

•CN, IN, KR

>200/year
4,400/year

EQUIPE EDITORIAL: 

• Equipe dedicada de + 200 editores

• Todos eles PhDs em ciências da vida como medicina, 

biologia molecular e bioquímica

• Rede de + 600 líderes de opinião

Interface

Ensaios Clínicos
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1. Disease Briefings

• Etiologia/Fisiopatologia

• Pipeline de fármacos em 
desenvolvimento.

• Informações sobre epidemiologia e 
custo social/hospitalar de doenças.



• Avaliação das vias canônicas de 
alvos e sinalização celular.

• Compreensão geral das 
funcionalidades de cada alvo.

• Seleção de fármacos e biológicos
potenciais.
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2. Genes & Targets 
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3. Experimental Pharmacology & 4.  Experimental Models

• Avaliaçao comparative dos 
fármacos e biológicos mais
promissores.

• Informações iniciais para qSAR.

• Informações sobre Material e  
Métodos para métodos in vitro e 
pré-clínicos



• Avaliaçao de parâmetros de 
ADME para aprimoramenteo de 
fármacos.

• Comprensão do metabolism 
primário e de segunda passagem.

• Metodologia analítica completa
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5. Pharmacokinetics
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6. Clinical Trials 

• Informações sobre o pipeline de 
lançamentos de produtos em 
fase clínica

• Informações sobre resultados e 
objetivos esperados.

• Identificaçao de biomarcadores
empregados.



• Patentes completes obtidas em 7 
escritórios de patentes.

• Fórmulas de Markush e estruturas
químicas resolvidas e associadas a 
nomenclatura de fármacos.

• Possibilidade de filtro por área de 
invenção para prospeção de soluções
tecnológicas empregadas.
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7. Patents
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8. Biomarcadores

• Informações sobre existência de kits 
para biomarcadores

• Validação de biomarcadores em ensaios
clínicos.

• Peer reviewed  para níveis de evidência
para cada uso específico



Passo 1: Em rede com IP pertencente ao ambiente CAPES, acessar o Portal de Periódicos da 
CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br/) e em “BASE” procurar por “Integrity”. 
Deverá funcionar também através da VPN , PROXY , ou rede CAFE da Universidade.

CADASTRO INTEGRITY



Passo 2: Selecione o Link para ser redirecionado ao site de 
Primeiro Acesso do Integrity



Passo 3: acesse o FIRST TIME USERS e SELF REGISTER

- usuários do Integrity poderão usar o CDDI
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Obrigado

sergio.delarcina@clarivate.com


