
                                           

 

Evonik lança nova tecnologia para formas 

farmacêuticas orais de revestimento 

gastrorresistente com rápida liberação no intestino 
delgado superior 

 Liberação rápida e homogênea em um pH de 3,0-5,5 
 Em 30 minutos, 90% da dose é liberada no pH definido 
 Amplia a liderança da Evonik em soluções para formas farmacêuticas 

orais 

 

 

A Evonik lançou uma avançada tecnologia de liberação de fármacos que promove proteção 
gástrica seguida de liberação rápida, homogênea e efetiva no intestino proximal. 
  
EUDRATEC® Fasteric libera, em média, 90% de sua dose em 30 minutos depois de atingir 
um pH pré-definido entre 3,0 e 5,5. A tecnologia de liberação exclusiva pode aumentar a 
resistência gástrica e melhorar a absorção intestinal de fármacos orais que têm como alvo o 
intestino delgado superior, onde há uma janela de absorção estreita. A tecnologia também é 
rápida e fácil de processar usando equipamentos padrões, além de ser adequada para uso 
com diversas formulações orais incluindo multiparticulados, comprimidos e cápsulas. 
  
“A absorção de muitos IFAs é bem melhor quando ocorre na região proximal do intestino 
delgado”, disse Paul Spencer, responsável por Pharma Polymers and Services na Evonik. “A 
proteção gástrica, seguida por uma liberação rápida e homogênea ao nível de pH correto, 
pode ser essencial para maximizar a absorção e melhorar a biodisponibilidade do fármaco. 
Com o lançamento do EUDRATEC® Fasteric, a Evonik atendeu a mais uma necessidade 
importante até então não suprida na formulação de formas farmacêuticas orais”. 
  
O amplo portfólio de revestimentos funcionais EUDRAGIT® e tecnologias avançadas de 
liberação de fármacos da Evonik permitem ter como alvo de liberação, virtualmente, 
qualquer região gastrointestinal. 
  
“EUDRATEC® Fasteric é ideal para atingir regiões específicas, como o duodeno, em que a 
janela de absorção é estreita”, disse Dra. Jessica Albers-Müller, Director Strategic Marketing 
Oral Drug Delivery Solutions da Evonik. “Outras tecnologias do nosso portfólio como 
DuoCoat®, Phloral® e EUDRATEC® COL, permitem atingir, com alta precisão, áreas 
específicas na região ileocolônica. A versatilidade do nosso portfólio e nossa ampla expertise 
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em formulações nos torna um parceiro confiável dos clientes da área farmacêutica quando se 
trata de atender suas necessidades específicas de perfil de liberação de fármacos. Conseguir 
oferecer essa ampla variedade de soluções para absorção em alvos específicos em todo o 
trato gastrointestinal faz da Evonik um parceiro atraente no desenvolvimento de formas 
farmacêuticas orais sólidas de liberação retardada”. 
  
A linha de negócios Health Care da Evonik é um dos principais parceiros mundiais da 
indústria farmacêutica quando se trata da liberação avançada de fármacos. Integrante da 
divisão Nutrition & Care da Evonik, a linha de negócios oferece às empresas farmacêuticas e 
de biotecnologia um portfólio integrado exclusivo de excipientes funcionais, tecnologias de 
administração de fármacos e serviços de CDMO para formas farmacêuticas orais e 
parenterais complexas. A divisão também é um dos principais fornecedores de APIs 
genéricos, aminoácidos e ingredientes para cultura celular, e está entre os três primeiros 
CMOs do mundo para APIs e intermediários. 
  
Em conjunto com outras linhas de negócios na divisão Nutrition & Care, a Evonik Health Care 
está impulsionando muitos dos campos de inovação da empresa em soluções para a saúde, 
ingredientes alimentícios avançados e manufatura aditiva, além de tecnologias essenciais, 
incluindo a fermentação proteica. 
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Informações da Empresa  
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100 

países em todo o mundo e gerou vendas de 13,1 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA 
ajustado) de 2,15 bilhões de euros em 2019. A Evonik vai muito além da química para criar soluções 

inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 32.000 colaboradores trabalham juntos 
com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias. 
  
Sobre Nutrition & Care  
O segmento Nutrition & Care, dirigido pela Evonik Nutrition & Care GmbH, contribui para o atendimento 
das necessidades humanas básicas, incluindo aplicações para bens de consumo de uso diário, nutrição 

animal e cuidados com a saúde. Com 8.100 colaboradores, esse segmento gerou vendas de 
aproximadamente 4,58 bilhões de euros em 2019.    
  
Nota legal 
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao 

futuro neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e declarações podem envolver 
riscos conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem 

variar em função das mudanças no ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não 
assumem nenhuma obrigação no sentido de atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações 

contidas neste comunicado. 
  

  
Evonik Brasil Ltda. 
Fone: (11) 3146-4100 
www.evonik.com.br 
facebook.com/Evonik 
instagram.com/Evonik.Brasil 
youtube.com/EvonikIndustries 
linkedin.com/company/Evonik 
twitter.com/Evonik_BR 
  
Informações para imprensa: 
Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br 
Sheila Diez: (11) 3473.0255/98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 
Taís Augusto: (11) 3562-5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
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