
Evonik comercializa novas cápsulas 

gastrorresistentes prontas para o 

desenvolvimento rápido de formas 

farmacêuticas sólidas orais 

 

  

 

• Evonik lança EUDRACAPTM, cápsulas funcionais prontas para 
enchimento em escala comercial 
• A mais recente solução de sistemas baseada na plataforma 
tecnológica para liberação avançada de fármacos orais 
• EUDRACAPTM tem aplicação desde os estágios iniciais do 
desenvolvimento de fármacos até à escala comercial, podendo ser 
utilizado moléculas sensíveis, incluindo ativos biológicos 

 

  

 

  

Clique com o botão direito do mouse para salvar a imagem 

A Evonik lançou a plataforma EUDRACAPTM de cápsulas funcionais que 

permite à indústria farmacêutica acelerar os tempos de desenvolvimento e 

lançamento de fármacos orais no mercado. EUDRACAPTM enteric é o primeiro 

produto da plataforma que está comercialmente disponível. Essa cápsula com 

revestimento funcional protege o ativo contra os ácidos gástricos e o libera 

especificamente no intestino delgado proximal. 

  

EUDRACAPTM é a mais nova solução de sistemas da Evonik, desenvolvida em 

sua exclusiva plataforma tecnológica para liberação avançada de fármacos. 

“Com a ajuda do EUDRACAPTM, esperamos um forte incremento na nossa área 

de crescimento em inovação, Healthcare Solutions”, diz Paul Spencer, 

responsável pela linha de produtos Drug Delivery & Medical Device Solutions da 

linha de negócios Health Care da Evonik. “EUDRACAPTM vai reforçar a nossa 

posição como CDMO (empresa de desenvolvimento e fabricação mediante 

contrato) totalmente integrada ao longo de toda a cadeia de valor farmacêutico. 

  

A nova plataforma EUDRACAPTM utiliza os revestimentos funcionais 

EUDRAGIT®, da Evonik, já estabelecidos no mercado farmacêutico para 

otimização do perfil de liberação dos fármacos orais. As cápsulas de 



hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) revestidas são especialmente adequadas para 

proteger ativos farmacêuticos altamente sensíveis contra a umidade e aos 

ácidos gástricos.  

  

O desenvolvimento de fármacos orais está sendo rápido e há uma nova ênfase 

sobre aqueles que usam mRNA ou que têm como alvo o microbioma. O fato 

criou uma forte demanda na indústria farmacêutica por maneiras de aumentar 

o número de moléculas sensíveis nos portfólios de fármacos. 

  

“EUDRACAPTM é a nossa resposta a muitos dos desafios que as empresas 

inovadoras da indústria farmacêutica enfrentam ao desenvolverem fármacos 

orais”, diz Dr. Axel Schröder, responsável pelo Global Business Segment Oral 

Drug Delivery Solutions na linha de negócios Health Care da Evonik. 

  

Além do EUDRACAPTM enteric, a linha EUDRACAPTM Select presta serviços 

diferenciados como CDMO de acordo com os requisitos dos clientes, incluindo 

uma variedade de tamanhos, cores e perfis de liberação customizados. 

  

“Podemos ajudar a reduzir os riscos e entregar as formas de dosagem acabadas 

aos clientes, para uso clínico e comercial, com a maior rapidez possível”, disse 

Dra. Bettina Hölzer, Senior Project Manager Strategic Marketing Oral Drug 

Delivery Solutions na Evonik Health Care. Com o EUDRACAP™, os clientes 

podem se beneficiar da expertise da Evonik nas mais diversas áreas de aplicação 

como, por exemplo, liberação colônica, liberação no microbioma, formas de 

dosagem personalizadas e aumento da biodisponibilidade.   

  

O EUDRACAP™ é a mais recente adição da Evonik ao portfólio de produtos 

inovadores lançados pela linha de negócios Health Care nos últimos anos. Desde 

2020, a Evonik comercializa o EUDRATEC® Fasteric, uma avançada tecnologia 

de liberação de fármacos orais que promove a proteção gástrica seguida da 

liberação rápida e homogênea do ativo no intestino delgado proximal. 

  

A linha de negócios Health Care da Evonik, que integra a divisão Nutrition & 

Care, é uma das maiores CDMOs do mundo para medicamentos orais e 

parenterais complexos, que exigem soluções avançadas de liberação de 

fármacos. Ela também é um dos principais fornecedores mundiais de 

ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs), aminoácidos e ingredientes para 

cultura celular, excipientes para dispositivos médicos, além de ser a principal 

empresa global de fabricação mediante contrato (CMO) para IFAs e 

intermediários. 

  

Mais informações: 

https://healthcare.evonik.com/en/pharmaceuticals/oral-drug-delivery/oral-

excipients/eudracap-portfolio 
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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. 

  

Sobre Nutrition & Care 

As atividades da divisão Nutrition & Care se concentram nos segmentos de saúde e qualidade 

de vida. A divisão desenvolve soluções diferenciadas para ingredientes farmacêuticos ativos, 

dispositivos médicos, nutrição humana e animal, cuidados pessoais, cosméticos e produtos 

para limpeza doméstica. Nesses mercados robustos, a divisão gerou vendas de 

aproximadamente três bilhões de euros em 2020, com cerca de 5.300 colaboradores. 

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. 
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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 

http://www.evonik.com.br/
http://www.viapublicacomunicacao.com.br/
mailto:-sheila@viapublicacomunicacao.com.br


Taís Augusto: (11) 3562.5555/99642.7274 -tais@viapublicacomunicacao.com.br 

 

  

 

Siga-nos e confira as novidades dos nossos clientes: 
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