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BASF reforça tecnologias para medicamentos de uso tópico na 
FCE Pharma 2018 

 Companhia vai apresentar suas soluções junto com parceiros 
consolidados 

 Plataforma de dermatológicos está entre os focos estratégicos para o 
ano 

 Tecnologias para desenvolvimento, fabricação e estabilidade de 
medicamentos também fazem parte do portfólio 

A BASF vai participar da FCE Pharma 2018 reforçando suas soluções para a 

indústria farmacêutica junto com seus parceiros tradicionais. A feira será realizada 

no São Paulo Expo, de 22 a 24 de maio, na capital paulista. Um dos focos serão as 

tecnologias de Skin Delivery, que são os ingredientes de formulação para uso 

tópico, dermatológico, apresentados pela Chemspecs. 

“A FCE é uma oportunidade para o mercado conhecer novidades e tendências do 

setor. Este ano estamos trazendo as tecnologias que garantem suavidade e maior 

absorção cutânea dos ativos farmacêuticos”, afirma Fernanda Furlan, gerente 

sênior do negócio de Farma da BASF para a América do Sul. “Nosso papel é ajudar 

a alcançar a máxima eficácia dos medicamentos ao alinhar a qualidade dos 

excipientes ao profundo conhecimento técnico de performance dos produtos, 

garantindo a precisão da formulação”, explica. 

A empresa também possui um amplo portfólio organizado em plataformas que 

ajuda os parceiros a desenvolver e fabricar medicamentos que melhor atendem as 
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necessidades de tratamento, aumentando a conveniência, adesão e saúde dos 

pacientes. 

As plataformas que contribuem para o desenvolvimento, fabricação e estabilidade 

de medicamentos serão apresentadas com a IMCD, abrangendo materiais para 

atender os principais desafios enfrentados pela indústria farmacêutica. São 

soluções inovadoras e efetivas que oferecem solubilização, revestimento, 

otimização e redução da variabilidade produtiva, permitindo inclusive acelerar o 

lançamento de novos produtos para o mercado. As plataformas da BASF incluem 

Liberação Imediata e Modificada, Solubilização, Cápsulas Moles e Biológicos, 

envolvidos nos processos de biotecnologia. 
 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso 

econômico com a proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com 

aproximadamente 115 mil colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos 

clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 

segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para 

Agricultura e Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de €64,5 bilhões em 2017. As ações da BASF 

são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para 

mais informações, acesse: www.basf.com.br. 
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