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Reaxys
Solução completa para a recuperação 
de dados químicos e de bioatividade da 
literatura científica, incluindo 
periódicos, patentes e conferências
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Reaxys: Uma solução – 6 Bases de dados
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Base de dados 
de 

Bioatividade
>39 milhões de dados de 

bioatividade
experimentais

Base de dados 
de Alvos
> 30.000 alvos 

moleculares, incluindo 
informação das espécies

Base de dados 
Bibliográfica

>63 milhões de registros 
(de ~16,000 revistas dif. 

editoras y 105 escritórios 
de patentes)

Base de dados de 
Substâncias
>120 milhões de 

substâncias (conteúdo 
total) 

~ 105 milhões de 
substâncias únicas

Base de dados de 
Reações 
Químicas

>60 milhões de reações 
de etapas únicas e 

múltiplas

Base de dados de 
Propriedades

> 500 milhões de 
propriedades 

experimentais; > 500 
campos; > 130 áreas
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Físicas, químicas, espectrais, 
e ecológicas de compostos e 
materiais validadas 
experimentalmente.

RMC: Perfis SAR, 
dados PK y PD – in 
vitro e in vivo
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Base de datos 
de 

Bioactividad
>39 millones de datos de 

bioactividad 
experimentales

Base de datos 
de Dianas 

Moleculares
> 30.000 dianas, 

incluyendo información 
de las especies

Base de datos 
Bibliográfica

>63 millones de entradas 
(de ~16,000 revistas y 105 

oficinas de patentes)

Base de datos 
de Sustancias

>120 millones de 
sustancias (contenido 

total) 
~ 105 millones de 
sustancias únicas

Base de datos 
de Reacciones 

Químicas
>60 millones de 

reacciones de único y 
múltiples pasos

Base de datos 
de Propiedades

> 500 millones de 
propiedades 

experimentales; > 500 
campos; > 130 áreas

Environmental sciences
Geological sciences

Material sciences
Clinical sciences
Cellular Biology
Food sciences
Paleontology
Biomedicine

Toxicology
Limnology
Hydrology

Archeology
Biochemistry

Biotechnology
Pharmacology

Surface science
Nanotechnology

Molecular Biology
Agricultural sciences

& More...

Work smarter
not harder!

Reaxys: Uma solução – 6 Bases de dados
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1817: 1.a edição do 
Manual Gmelin

1881: 1.a edição 
do Manual 
Beilstein

1992: 
Lançamento do 
CrossFire 2009: 

Lançamento do 
Reaxys

1989: Bases de 
dados Beilstein
& Gmelin On-
line

2013/2014: 
Remodelação 
completa do Reaxys
e ampliação do 
conteúdo para 
incluir RMC

2017: 
Lançamento do 
modulo Reaxys
Medicinal 
Chemistry
(RMC)

2016: 
Lançamento do 
novo Reaxys

2020: Reaxys
Commercial
Substances

2021: Ampliação do 
conteúdo de 
patentes do Reaxys
(+100 escritórios e 
170 IPCs)

Reaxys

A partir de 2021: 
Módulo de 
Retrosínteses
Preditiva
(Predição de sínteses 
baseada na IA)



Reaxys
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Por Químicos
Para Químicos

• Pesquisa de substâncias:
• Estrutura;
• Nome;
• Propriedades fisicoquímicas e de 

bioatividade;

• Pesquisa de reações:
• Estrutura;
• Texto;
• Condições;

• Busca e recuperação de informação 
e bibliografia:

• Estrutura;
• Tipo de publicação;
• Ano;
• Autor;
• Palavras-chave;

• Informação sobre disponibilidade 
comercial;

• Criação de alertas.
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Registro da reação

Registro da substância

Registro bibliográfico



Muito obrigada!
Dra. María José Dávila-Rodríguez
Customer Consultant

m.davilarodriguez@elsevier.com

@ElsevierPesquisa       Elsevier Pesquisa       @ElsevierPesquisa        
Elsevier Pesquisa        Elsevier Pesquisa

ReactionFlash by Reaxys®

Named Chemical Reactions

mailto:m.davilarodriguez@elsevier.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.reaxys.reactionflash&hl=en_AU
https://apps.apple.com/us/app/reactionflash/id432080813

