
Ficha técnica do 
Pathway Studio

Ao integrar uma vasta base de 
conhecimento de relações biológicas a 
ferramentas analíticas e de visualização, 
o Pathway Studio permite que cientistas 
como você explorem interações 
moleculares, além de relações de 
causa e efeito associadas a processos 
biológicos. Essa exploração o ajuda a 
entender a biologia subjacente que afeta o 
desenvolvimento, progressão da doença e 
capacidade de resposta do medicamento.

O PATHWAY STUDIO TRANSFORMA 
A SUA PESQUISA
Mais conteúdo significa mais chances 
de encontrar novos resultados
A base de conhecimento de relações 
moleculares do Pathway Studio está em 
constante crescimento e é proveniente de 
milhões de artigos integrais da Elsevier 
e de outros editores, de informações de 
24 milhões de resumos da PubMed e de 
mais de 164.000 ensaios clínicos.

Principal conteúdo:
•	  Um total de mais de 

10.000 revistas
•	 1.606 revistas integrais
•	  Mais de 24 milhões de resumos 

da PubMed
•	 Mais de 164.000 ensaios clínicos

Base de conhecimento de 
relações biológicas:
•	  Mais de 3,7 milhões de artigos 

integrais de 1.496 revistas
•	  Mais de 30 milhões de 

curiosidades, todas disponíveis
•	  Mais de 4,7 milhões de relações 

de alta qualidade extraídas de 
sentenças

•	  1.346 vias profissionalmente 
organizadas

Introdução
Mesmo se sua pesquisa esteja focada na descoberta de novos 
alvos terapêuticos ou biomarcadores, no reposicionamento de 
medicamentos existentes ou em pesquisas biológicas básicas, 
o Pathway Studio da Elsevier pode ajudá-lo a analisar seus 
dados experimentais e a responder a perguntas, como:

•	  Quais proteínas são altamente reguladas na minha doença 
de interesse?

•	  Quais outras moléculas relacionadas à funcionalidade podem 
ser associadas ao meu possível biomarcador?

•	  Quais proteínas eu devo usar nos estudos de ligação deste 
possível medicamento?
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Figura 1

A tecnologia de mineração de texto 
patenteada da Elsevier, aprimorada de 
forma contínua nos últimos 10 anos, 
utiliza ontologias organizadas por 
especialistas para processar esta vasta 
coleção de dados publicados, extraindo 
de forma automática termos biológicos, 
conceitos e relações. Os resultados 
são depositados em um banco de 
conhecimento com o recurso de pesquisa 
integrado, no qual é possível analisar todas 
as sentenças extraídas que sustentam 
uma observação (Figura 1), deixando para 
você o controle sobre as informações em 
que você acredita ao interpretar dados 
experimentais, o que aumenta a segurança 
das suas decisões de pesquisa.
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O PATHWAY STUDIO APOIA O 
MODO COMO VOCÊ TRABALHA
Como todos os pesquisadores e todos 
os projetos têm necessidades de análise 
de dados únicas, o Pathway Studio 
é flexível para apoiar seu modo de 
trabalho, uma vez que é compatível com 
todos os formatos de dados comuns de 
laboratório para a interpretação de dados 
da expressão genética, inclusive os dados 
da expressão do sequenciamento de 
nova geração (Sequenciamento de RNA). 
Não importa se você precisa executar 
uma consulta simples ao banco de dados 
para entender melhor a biologia de um 
gene ou proteína específicos (Figura 2), 
identificar um possível alvo terapêutico 
ou biomarcador, ou elaborar um modelo 
complexo de doença (Figura 3), você pode 
acessar facilmente todas as informações 
de que precisa, no momento em que 
precisa.

O Pathway Studio está disponível em 
diversas plataformas para abranger seu 
acesso a dados e necessidades de análise. 
Consulte seu representante de vendas 
para obter mais detalhes.

Figura 2

Figura 3

O QUE ISSO SIGNIFICA PARA VOCÊ?
•	  Interprete seus resultados 

experimentais no contexto de dados 
publicados

•	  Desenvolva e confirme hipóteses 
experimentais para novos alvos 
terapêuticos ou biomarcadores com 
rapidez

•	  Mais conteúdo de literatura ajuda a 
melhorar a confiança da interpretação 
de seus dados experimentais

QUER SABER MAIS?
Se você não conhece bem o Pathway 
Studio da Elsevier, não deixe de analisá-lo 
com mais atenção. Nunca se sabe o que 
você pode estar perdendo…

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

www.elsevier.com/pathway-studio 
PathwayStudio® é uma marca registrada da Elsevier Inc.

Plataforma Recurso

Pathway Studio na Web Acesso baseado na Web, necessidade limitada de 
integração de dados internos ou de personalização de 
bancos de dados.

Pathway Studio 
Empresarial

Hospedagem de banco de dados local ou na nuvem, 
banco de dados personalizável com ferramentas para 
integrar dados internos.
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