
                                        

Evonik e Cassava Sciences reúnem esforços no 

combate à doença de Alzheimer 

 A Evonik vai fornecer quantidades comerciais do simufilam, um 
fármaco candidato para o tratamento da doença de Alzheimer  

 As quantidades para a fase clínica avançada serão produzidas no 
parque químico da Evonik em Tippecanoe (EUA) 

 A Evonik é reconhecida como uma das maiores CMOs do mundo 

 

 

 

A Evonik firmou contrato de fornecimento com a Cassava Sciences, empresa 

biotecnológica de estágio clínico focada em neurociência. A empresa fornecerá grandes 

quantidades de simufilam de grau clínico, um fármaco candidato ao tratamento da doença 
de Alzheimer. 

“Estamos empolgados por essa colaboração com a Cassava e a contribuição ao combate da 

doença de Alzheimer.  Temos o compromisso de dar suporte à Cassava em seus objetivos de 

manter a qualidade de vida de milhões de pacientes no mundo inteiro e de avançar ainda 

mais as potenciais opções de tratamento”, disse Thomas Riermeier, responsável pela linha 

de negócios Health Care na Evonik.  

Como uma das principais CMOs para ingredientes ativos e intermediários farmacêuticos, a 

linha de negócios integra a divisão Nutrition & Care e representa um impulsor de crescimento 

decisivo para a Evonik. O contrato com a Cassava Sciences é o último marco em uma longa 

tradição de contribuições para o desenvolvimento e a produção de ingredientes 

farmacêuticos ativos (IFAs).  

“Estou satisfeito com o nosso sucesso até aqui nessa colaboração efetiva com a Evonik, 

empresa com histórico longo, exitoso e confiável de suporte às cadeias de fornecimento 

farmacêutico”, disse Remi Barbier, Presidente e CEO da Cassava Sciences. O simufilam da 

Cassava é produzido na unidade da Evonik de Tippecanoe nos EUA.  

“Em virtude da abordagem flexível e ágil da Evonik, nós podemos implementar soluções 

customizadas para clientes das áreas farmacêutica e de biotecnologia. Nossa rede global 

inclui unidades de produção altamente especializadas na Europa e nos EUA, com as 

competências necessárias em todas as etapas da produção de fármacos, desde quantidades 

pequenas para estudos de viabilidade e testes clínicos a produtos finais de grau clínico em 

larga escala”, disse Andreas Meudt, responsável pela área Exclusive Synthesis da linha de 

negócios Health Care.    
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A Evonik atua como CDMO totalmente integrada com capacidades para fabricar IFAs 

customizados, selecionar e fornecer excipientes funcionais, desenvolver formulações 

parenterais ou orais, além fabricar medicamentos acabados. Além desse portfólio integrado 

de serviços, muitos clientes também valorizam a confiabilidade e compromisso com a 

sustentabilidade da Evonik.  

Para dar conta das necessidades específicas de projetos grandes ou complexos, a empresa 

estabeleceu um amplo portfólio de tecnologias avançadas que podem ser combinadas para 

dar suporte na síntese multietapas de IFAs. Essas tecnologias incluem processos contínuos, 

fermentação, PEGs e mPEGs, catalisadores, biocatalisadores, química criogênica e APIs 

poliméricos.  

Mais informações  

Doença de Alzheimer  

No mundo inteiro, cerca de 50 milhões de pessoas têm demência e a doença de Alzheimer 

pode estar contribuindo para 60-70% dos casos. A demência é uma das principais causas de 

incapacidade e dependência entre as pessoas mais velhas.   

Simufilam 

O simufilam da Cassava (antes conhecido como PTI-125) é um fármaco investigacional que 

apresenta um enfoque inteiramente novo para o tratamento da doença de Alzheimer. O 

simufilam é um fármaco (oral) de molécula pequena que restaura o formato e a função 

normais da filamina A alterada (FLNA), uma proteína estrutural (scaffold), no cérebro. A 

Cassava está realizando estudos clínicos para testar o fármaco no tratamento da doença de 

Alzheimer. Os resultados são promissores.   

Visite o nosso website  

https://healthcare.evonik.com/en/pharmaceuticals/api-contract-manufacturing 
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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 12,2 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA 

ajustado) de 1,91 bilhão de euros em 2020. A Evonik vai muito além da química para criar soluções 

inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 33.000 colaboradores trabalham juntos 
com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias. 
  
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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