
BASF contribui para o desenvolvimento de vacinas e terapias 

para combater a Covid-19 

Há mais de um ano, uma força-tarefa internacional do segmento Farma  da BASF 

vem colaborando com empresas farmacêuticas no desenvolvimento de vacinas 

e terapias para combater a Covid-19. A empresa está atualmente apoiando o 

desenvolvimento global de mais de 80 terapias, fornecendo ingredientes e 

conhecimentos fundamentais. 

 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a Covid-

19 como uma pandemia global. Em poucos dias, uma equipe do negócio de 

Soluções para Farma formou uma força-tarefa internacional com o objetivo de 

identificar oportunidades de contribuir para o desenvolvimento de medicamentos 

e vacinas que têm o potencial de salvar vidas, a fim de combater o vírus. Hoje, 

essa força-tarefa continua analisando diligentemente os pedidos de patente, os 

estudos clínicos, as publicações científicas e médicas e as notícias para 

identificar e analisar potenciais colaborações com empresas que desenvolvem 

vacinas e tratamentos da Covid-19. 

"As empresas farmacêuticas estão procurando desenvolver quatro categorias 

amplas de terapia, bem como kits de diagnóstico da Covid-19", diz Nitin 

Swarnakar, do Marketing Técnico Global de Soluções para Farma e chefe da 

força-tarefa. "As categorias terapêuticas incluem medicamentos antivirais, 



anticorpos monoclonais, vacinas e produtos de venda livre, como desinfetantes, 

por exemplo”. 

Graças às investigações da equipe, a BASF está atualmente apoiando o 

desenvolvimento de mais de 80 terapias, fornecendo ingredientes fundamentais. 

Metade deles já são terapias econômicas, e há mais 50 formulações sob 

investigação. "Além da pesquisa e desenvolvimento de vacinas em andamento, 

outro fator crítico é encontrar maneiras de tornar os medicamentos antivirais e 

outras terapias mais acessíveis aos pacientes", comenta Swarnakar. "A maioria 

dos medicamentos atualmente em uso precisa ser administrada de forma 

intravenosa em um ambiente hospitalar. Infelizmente, essas terapias são mais 

eficazes se administradas aos pacientes antes de ficarem gravemente doentes. 

Portanto, temos de continuar inovando com os nossos clientes e desenvolver 

formulações alternativas, como um comprimido de dose oral que os pacientes 

possam tomar em casa”. 

"No verão passado, nossos clientes estavam extremamente pressionados para 

fornecer os antivirais que eram urgentemente necessários", afirma Rainer 

Dobrawa, chefe do Serviço Técnico de Soluções para Farma da Europa. "A 

criação da força-tarefa permitiu-nos apoiar rapidamente os clientes com 

experiência de aplicação e opções de formulação globalmente”. Christian 

Seufert, líder global de Soluções Farmacêuticas, afirma: "estou orgulhoso da 

força-tarefa e de todos os que contribuíram para dar certo. Continuaremos a 

adotar uma abordagem proativa e colaborativa com nossos clientes em todo o 

mundo para fortalecer nossa capacidade de combater o vírus”. 

 

Sobre a divisão de Nutrição e Saúde da BASF 

A divisão de Nutrição e Saúde da BASF oferece um amplo portfólio de serviços e produtos para 

nutrição humana e animal e para os setores farmacêuticos e de aromas e fragrâncias. Com 

soluções inovadoras e tecnologias modernas, podemos ajudar nossos clientes a melhorar sua 

eficiência comercial e a viabilidade de seus produtos. Nossas soluções para a nutrição humana 

incluem vitaminas e carotenoides, esteróis vegetais, emulsificantes e ácidos graxos ômega 3. 

Vitaminas e carotenoides também formam uma parte importante do nosso portfólio de produtos 

de nutrição animal, bem como outros aditivos alimentares, tais como oligoelementos, enzimas e 

ácidos orgânicos. Oferecemos ao setor farmacêutico uma ampla gama de excipientes e um 

grande volume de ingredientes farmacêuticos ativos selecionados, como o ibuprofeno e os 



ácidos graxos ômega 3. Além disso, oferecemos ingredientes aromáticos, como citral, geraniol e 

mentol. A divisão de Nutrição e Saúde da BASF opera na Europa, América do Norte, América do 

Sul e Ásia/Pacífico. Para mais informações, visite www.basf.com. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. Mais de 110.000 funcionários do Grupo BASF 

contribuem para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em quase todos os 

países do mundo. Nosso portfólio está organizado em seis segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Cuidados e Soluções Agrícolas. A 

BASF gerou vendas de € 59 bilhões em 2020. As ações da BASF estão listadas na Bolsa de 

Valores de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados 

Unidos. Mais informações em www.basf.com. 
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