adis.com

AdisInsight
Escrita por cientistas

•• Uma plataforma para desenvolvimento e
pesquisa de medicamentos, tratamento de
doenças e tomada de decisão com base em
dados sólidos e cientificamente confiáveis

•• Revisada, avaliada e resumida por uma
equipe de cientistas

•• Uma simples busca pode apresentar resultados
para medicamentos, ensaios, segurança e negócios

Nova
plataforma

AdisInsightadis.com

A AdisInsight compila
informações sobre
medicamentos em
desenvolvimento comercial,
testes clínicos, negociações
e segurança em uma única
base de dados.

Bem-vindo(a) à AdisInsight

Seja qual for o seu envolvimento no desenvolvimento de medicamentos, do pesquisador
ao estrategista de mercado, do regulador ao profissional de saúde, você se beneficiará das
inúmeras perspectivas que a AdisInsight oferece.

Tome decisões baseadas em informações concretas
Tenha a perspectiva completa sobre farmacologia com uma simples pesquisa que
busca mais de 200.000 documentos sobre medicamentos, testes clínicos, informações
mercadológicas e segurança.

Ganhe vantagem competitiva
Fique à frente na sua área, adaptando o foco de sua pesquisa de acordo com as informações
mais atuais e relevantes.

Torne o trabalho mais eficiente
Reduza o tempo consumido para responder questões críticas com informações científicas
e comerciais consolidadas e de fácil leitura.

Tenha acesso privilegiado à opiniões de especialistas
A informação proveniente de várias fontes confiáveis é avaliada e consolidada para que você
confie e utilize o conteúdo desde seu primeiro momento.

Melhoria da assistência ao paciente
A AdisInsight torna a informação sobre medicamentos acessível à todos, independente de
sua área, fornecendo uma base de conhecimento que traduz a pesquisa para a prática.
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Revisão completa do ciclo de vida do
medicamento feita por especialistas
Medicamentos
Acesse dados científicos e de mercado sobre medicamentos em desenvolvimento comercial
no mundo todo. Medicamentos em todas as áreas terapêuticas são acompanhados ao longo
de todo seu processo de desenvolvimento, desde a descoberta, passando pelos estudos
pré-clínicos e clínicos até o lançamento. A AdisInsight Inclui:

•• Marcos do processo de
••
••
••
••
••
A Adis tem o expertise na avaliação
de medicamentos. São mais de
40 anos de experiência fornecendo
conteúdo independente e
confiável.

desenvolvimento
Status do desenvolvimento e histórico
Propriedade dos medicamentos
Sinopses químicas
Dados farmacocinéticos
Dados farmacodinâmicos

•• Acordos corporativos
•• Panorama e detalhes de testes
•• Relatório de segurança relacionados
•• Informações sobre patentes
•• Medicamentos relacionados
•• Limitações
•• Imunogenicidade

Testes
Identifique rapidamente os principais testes clínicos realizados para o desenvolvimento
de medicamentos em conformidade com os procedimentos regulatórios internacionais,
incluindo testes clínicos investigativos e observacionais. Os perfis apresentam:

•• Fase atual do teste e seu status
•• Finalidade, foco e detalhes do teste
•• Parâmetro inicial e outros parâmetros
•• Doenças e objetos tratados
•• Critérios de inclusão e exclusão
•• Identificadores do teste
•• Organizações envolvidas

•• Datas de ínício, realização e término
•• Intervenções
•• Detalhes sobre o centro de estudos e
pesquisador

•• Histórico de testes
•• Conclusões e resultados
•• Autores relacionados

Negócios & Oportunidades
Resumos concisos sobre compras e aquisições, joint ventures e acordos de licenças, P&D,
fabricação, distribuição e venda com indicação de valores dos negócios, quando disponíveis.
A seção de Negócios da AdisInsight atualiza você sobre o cenário do desenvolvimento de
medicamentos e identifica oportunidades para investimento, desenvolvimento de negócios
e parcerias.

Segurança
A mais completa plataforma da atualidade para monitoramento de todo conteúdo sobre
farmacovigilância com registros que vão desde 1982. A seção de Segurança da AdisInsight traz
até você acesso simples e rápido aos relatórios de casos de reações adversas a medicamentos
(RAM), estudos de segurança de medicamentos e notícias sobre normas regulatórias para
todos os medicamentos e áreas terapêuticas. Os arquivos de segurança oferecem:

•• Fácil identificação de interações graves,
••

superdosagem e primeiros relatórios
de casos publicados
Resumos feitos por especialistas de
Relatórios de Segurança de Casos
Individuais (ICSRs) em conformidade
com as orientações da CIOMS II para

••
••

 elatórios Periódicos de Atualização de
R
Segurança (PSURs)
Dados contextuais da OMS sobre
eventos adversos para relatórios de
primeiro caso publicados
Informações completas de citação para
o texto integral, quando disponível,
para dar apoio a pesquisas posteriores
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O amplo conhecimento leva à
melhor tomada de decisões
A AdisInsight conecta o mundo do desenvolvimento de medicamentos, reunindo
informações sobre cada fase do seu ciclo de vida em um só lugar.
Você pode recuperar resultados precisos com uma única pesquisa, eliminando a
necessidade de acessar várias bases de dados.
Além da busca ser feita por toda a plataforma, o conteúdo dentro dos perfis é igualmente
interligado. Por exemplo, ao ler o perfil do medicamento, você pode visualizar seus testes
clínicos, eventos adversos e navegar em todos os registros relacionados ao medicamento.
Com toda esta informação interligada, você terá um amplo panorama do medicamento ou
doença, adquirindo um contexto sólido para a sua pesquisa e processo de tomada de
decisão, ajudando você à realizar grandes descobertas.

Destaque: Panorama dos Testes de Laboratório
Dentro do perfil do medicamento você tem o panorama completo dos testes por fase e indicações clínicas,
ajudando a prever indicações que se destacam e avaliar a seriedade com que as demais indicações estão sendo trabalhadas.

Medicamento

Indication
Acute coronary
syndromes

Testes

Phase
0

Phase
I

Phase
II

Phase
III

Phase
IV

-

-

-

1

-

Asthenozoospermia

-

-

1

-

-

Atherosclerosis

-

-

-

2

-

Atrial fibrillation

-

-

-

1

-
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O que diferencia a AdisInsight
dos outros recursos é o nosso
O
Diferente da concorrência, nós não acreditamos no “copiar e colar”
e na adição de informação desnecessária para ter uma base de
dados com um grande volume de informação. O nosso foco é
qualidade e relevância adquiridos, seguindo uma abordagem
metódica na identificação, avaliação e resumo do conteúdo.

Revisão Editorial

Monitoramento
Nós monitoramos continuamente
a variedade de recursos globais
para identificar

novos recursos

Avaliação
Novos dados são revisados e avaliados para
extrair informações relevantes com base em
sua importância e mérito científico

Classificação
Indexação detalhada e consistente
é aplicada para dar suporte
à busca focada

Va l i d a ç ã o
A informação é verificada cruzando vários
recursos para a resolução de discrepâncias
e remoção de duplicidades

Resumo dos Especialistas
Narrativas precisas contam a história utilizando
evidências convincentes e eliminando
informações desnecessárias

AdisInsightadis.com

Plataforma fácil de usar
A busca simples oferece o jeito mais
rápido de iniciar a pesquisa, com os
critérios mais comuns de busca como o
nome do Medicamento, Mecanismos
de Ação e Eventos Adversos,
localizados no topo da página.

Obter as respostas que você precisa se torna simples com a AdisInsight, independente de
sua busca ser específica ou abrangente. A plataforma amigável foi desenhada para ajudar
os usuários a encontrar a informação necessária.

Os resultados são visualizados
em todo conteúdo: perfil do
medicamento, testes, relatórios
de segurança e negócios.

A busca inteligente disponibiliza
resultados por critérios-chave e pode
ser usada para refinar a sua busca de
maneira rápida.

Se você souber exatamente o que está
procurando, poderá atribuir mais
detalhes utilizando a Busca Avançada
(Advanced Search).

Comece a explorar a nova plataforma
AdisInsight no adisinsight.springer.com
Visite adis.com/AdisInsight ou
envie um email para
AdisInsight@springer.com e
solicite um período de teste.
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