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BASF inclui soluções para fabricação de equipamentos médicos e 

produtos de nutrição e saúde na plataforma online We Care 

◼ Site facilita acesso a materiais para as indústrias de alimentos e de 
produtos hospitalares  

◼ Plataforma inclui matérias-primas e formulações para cuidados pessoais, 
higiene e limpeza, entre outros 

 

Os fabricantes de equipamentos e insumos médicos, bem como os de alimentos e 

suplementos podem encontrar soluções na plataforma online,  We Care, que reúne 

informações e facilita o acesso à diversas matérias-primas e formulações voltadas 

para o combate ao coronavírus. A nova plataforma é uma iniciativa pioneira da 

BASF para apoiar o combate ao coronavírus e ajudar a enfrentar a crise causada 

pela pandemia. Foi criada para atender o aumento da demanda por produtos de 

diversos segmentos, como de cuidados pessoais, higiene, limpeza doméstica e 

farmacêuticos.  

Para a produção de equipamentos e insumos médicos, há soluções que abrangem 

desde fibras para tecidos elásticos até materiais para aparelhos. Como exemplo, o 

Ultrason® S, Polisulfona (PSU), são próprios para aplicações em equipamentos que 

exigem altas temperaturas, como estojos para esterilização de artigos médicos e 

odontológicos ou para fabricação de componentes de respiradores e ventiladores 

usados no tratamento ao Covid-19. Há também o Neopentil® Glicol, resina de 

poliéster saturada que tem sido usada para produção de painéis divisórios em 
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hospitais e a PolyTHF®, fibra sintética altamente elástica usada na fabricação de 

tecidos que incluem propriedades não alergênicas e de resistência microbiana.  

Já o negócio de Nutrição Humana da BASF disponibiliza soluções voltadas para 

ajudar a fortalecer o sistema imunológico. As vitaminas, como a D3; os 

carotenóides, fonte de vitamina A; a luteína, com benefícios para os olhos; os 

antioxidantes e Ômega 3, são alguns dos ingredientes voltados para a produção de 

alimentos enriquecidos e suplementos alimentares. Há também soluções de 

performance para agilizar a produção e manter a qualidade dos produtos de 

confeitaria e panificação, e o Menthol, que promove efeito de frescor prolongado. 

Os produtos disponíveis nessa nova plataforma fazem parte do amplo portfólio 

oferecido pelo e-commerce www.shop.basf.com.br, que disponibiliza diversas 

soluções da BASF, facilitando o acesso aos clientes e parceiros.  

Sobre a BASF 

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

proteção ambiental e responsabilidade social. Os mais de 117.000 colaboradores do Grupo BASF 

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

todos os países do mundo. Nosso portfólio é organizado em seis segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções para Indústria, Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados Pessoais e Soluções para 

Agricultura. A BASF gerou vendas de 59 bilhões de euros em 2019. As ações da BASF são 

comercializadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts 

(BASFY) nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com.br. 
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