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 Base  CDDI  (Cortellis Drug Discovery Intelligence)  ex- Integrity 

 

 O CDDI é a evolução da base Integrity, agora integrada à Clarivate (a mesma 

empresa da WoS) com uma interface mais moderna e mais intuitiva. 

 

 Integra dados biológicos, químicos e farmacêuticos de mais de 420.000 compostos 

com atividade biológica fornecendo parâmetros farmacológicos, dados de 

farmacocinética, estudos clínicos, alvos e genes relacionados, bem como mais de 

235.000 registros de famílias de patentes, permitindo aprimorar atividades de 

descoberta e desenvolvimento de fármacos. Sua atualização é diária e oferece 

informações com atualização contínua para dar suporte à pesquisa de 

biomarcadores. 

 
 

 Fornece informações das áreas de Biologia, Farmacologia, Química, Biomedicina, 

Estudos Clínicos, Farmacocinética e Metabolismo, Epidemiologia, Química 

Medicinal, Propriedade Intelectual, Interações Medicamentosas, entre outros, com 

atualização diária baseada em patentes, artigos científicos e congressos. 

 

Compreende: 

 

 600.000 fármacos e biológicos; 

 2 milhões de informações em farmacologia; 

 40.000 biomarcadores; 

 400.000 estudos clínicos; 

 460.000 patentes; 

 8.000 periódicos monitorados; 

 200 congressos anualmente monitorados; 

 Realiza pesquisas estruturadas de compostos para descobrir compostos 

semelhantes e esquemas de síntese relacionados (incluindo intermediários). 

 

 Exemplo: 



 a partir da busca com o termo  "Radiopharmaceuticals", a base  apresenta os resultados 

distribuídos em 15 categorias, demostradas a seguir :   

 

 7018 -> Drugs & Biologics; 

 718 -> Genes & Targets; 

 5841 -> Experimental Pharmacology; 

 3440 -> Experimental Models; 

 985 -> Pharmacokinetics; 

 16925 -> Clinical Studies; 

 1337 -> Organizations; 

 55188 -> Literature; 

 2331 -> Patents; 

 46 -> Disease Briefings; 

 893 -> Biomarkers; 

 10496 - > Uses 

 

 

A ferramenta é de livre acesso pelo Portal de Periódicos da CAPES via rede CAFe. 1 

 

 Acesse: https://www-periodicos-capes-gov-br.ez67.periodicos.capes.gov.br/ 

 

 Clique em “Acervo”   >>>   “Lista de bases”   >>>   “integrity”   >>>   “enviar”; 

 

 Clique em “Integrity (Clarivate Analytics)” e depois em “Go to Cortellis Drug Discovery 

Intelligence”; 

 

 É preciso se logar com seu e-mail e senha de acesso na Clarivate Analytics (o 

mesmo e-mail usado, por exemplo, para acessar o EndNote ou outros produtos da 

Web of Science); 

 

 Caso não possua e-mail cadastrado é necessário se registrar (não é preciso usar e-

mail institucional). 
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 Em caso de dúvidas sobre o acesso via CAFe consulte o tutorial disponível  no site da Biblioteca : 

https://intranet.ipen.br/portal_por/conteudo/biblioteca/arquivos/CAFe_tutorial_CAPES_IPEN.pdf 
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