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Inovação e Tecnologia para a vida 
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A Blau Farmacêutica é uma multinacional 100% brasileira e está entre as 

principais empresas farmacêuticas da América Latina. Produz medicamentos 

de alta complexidade, essenciais para a saúde humana nas áreas de oncologia, 

nefrologia, hematologia, infectologia, dermatologia e outras especialidades. 

Sediada em São Paulo (Cotia-SP), com três plantas produtivas “State-Of-The-

Art” e com quatorze áreas de produção, classificadas por classe terapêutica. 

Utiliza os mais modernos equipamentos e rigoroso controle de qualidade. 

A Blau Farmacêutica comemora 30 anos de sucesso e crescimento. Sua 

trajetória conta com o desenvolvimento de mais de 100 diferentes produtos 

farmacêuticos, para diversas especialidades terapêuticas. Atualmente possui 

além de sua matriz no Brasil mais 5 subsidiárias em países da América Latina, 

(Colômbia, Uruguai, Argentina, Peru e Chile) e além disto, conta com mais 

de 1.000 colaboradores. Esta é a Blau Farmacêutica, uma empresa inovadora 

que busca a excelência a cada dia, para assegurar que o maior número de 

pessoas possa ter acesso ao bem mais valioso que existe: uma vida com 

saúde e bem-estar.
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Tecnologia 3B

Segurança
& Eficácia

Segurança
& Eficácia

Potência &
Estabilidade

Botulim® possui rigoroso
controle de qualidade para

oferecer segurança e potência

1,4

1,2,3

Botulim® possui uma
pureza de 99%

Botulim® Botulim® Botulim®

Toxina Clostridium botulinum tipo A

Pó branco liofilizado

24 meses a partir da data de fabricação

Abaixo de 3%

KFDA / Botulim
40-62 / 45-55

KFDA / Botulim
80-125 / 95-115

KFDA / Botulim
160-250 / 195-240

KFDA / Botulim
< 0,5 / < 0,175

KFDA / Botulim
< 1,0 / < 0,175

KFDA / Botulim
< 1,0 / < 0,175

Ingrediente Ativo

Tamanho Complexo

Aparência

PH

Umidade

Armazenamento

Vencimento

Potência

Proteína 
(ng/ Frasco)

Nível de Endotoxina 
(EU / Frasco)
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Botulim® Botulim® Botulim®

Toxina Clostridium botulinum tipo A

Pó branco liofilizado

24 meses a partir da data de fabricação

Abaixo de 3%

KFDA / Botulim
40-62 / 45-55

KFDA / Botulim
80-125 / 95-115

KFDA / Botulim
160-250 / 195-240

KFDA / Botulim
< 0,5 / < 0,175

KFDA / Botulim
< 1,0 / < 0,175

KFDA / Botulim
< 1,0 / < 0,175

Ingrediente Ativo

Tamanho Complexo

Aparência

PH

Umidade

Armazenamento

Vencimento

Potência

Proteína 
(ng/ Frasco)

Nível de Endotoxina 
(EU / Frasco)

Especificações

30112 - BLAU MERCADO DERMOESTETICA E BOTULIM Folheto 225x305V4AF.indd   5 11/23/17   3:03 PM



Qualidade e Estabilidade

Controle de Qualidade Especializado

Estabilidade após Reconstituição

Botulim® mantém a potência estabilizada em cada produto, seguido por um 

rigoroso controle de qualidade.

1, 2

Botulim® apresenta uma potência estável em condições de armazenamento 

refrigerado ou congelado após a reconstituição.

*Recomenda-se o uso de Botulim®, dentro de 24 horas após a reconstituição, seguindo 
as instruções de uso do medicamento.

Botulim®

Botulim®

Botulim®

Botulim®

Botulim® Botulim® Botulim®

Especi�cações

U
ni

da
de

s

*Armazenamento frio, após reconstituição.
Armazenamento por congelação,

após reconstituição.

tempo de armazenamento

mês

tempo de armazenamento

mês

U
ni

da
de

s

U
ni

da
de

s
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Pureza

O complexo de toxinas da Toxina Botulínica Tipo A, existem nos tipos 19S (900 
kDa), 16S (500 kDa) e 12S (300 kDa) dependendo do peso molecular.**

Botulim® é altamente purificado.

Usando o SE-HPLC, 
analisou-se a solução do 
complexo de toxina não 
diluída, que resultou em 
pureza superior a 99%.

1, 2, 3

** Coeficiente de sedimentação do complexo da Toxina 
Botulínica A, por ultracentrifugação analítica (AUC)

**Pureza por cromatografia líquida de alta performance 
de exclusão por tamanho.

**Sorotipos das Toxinas Botulínicas A,B,C1,C2,D,E,F,G
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Segurança e Eficácia

Linhas Glabelares

Melhora em Linhas Glabelares com franzimento máximo

De acordo com vários estudos clínicos, a SEGURANÇA E EFICÁCIA de Botulim® 

foram comprovadas em comparação com a Onabotulinum Toxin A®.

Objeto de Estudo 
Duzentos e setenta e dois (272) pacientes saudáveis adultos dos sexos masculino/
feminino com idade entre 18 e 65 anos com linhas glabelares moderadas a graves ao 
franzimento máximo. 

Metodologia
Ensaio clínico multicêntrico, fase III, randomizado, duplo-cego, comparativo de 
controle ativo. 

Segurança
Não houve diferença notável no perfil de segurança entre o Botulim® e a Onabotulinum 
Toxin A®.

Conclusão
Este estudo clínico comprovou a não inferioridade do efeito do Botulim® comparado 
ao da Onabotulinum Toxin A® na melhora dos pacientes com linhas dinâmicas 
glabelares moderadas a graves.

Estudo clínico comparativo de Botulim® com a 
Onabotulinum Toxin A® nas Linhas Glabelares 1,4

(Análise Completa) (Protocolo)

Botulim® Onabotulinum 
Toxin A® Botulim® Onabotulinum 

Toxin A®

B
o

tu
lim

®

B
o

tu
lim

®

B
o

tu
lim

®

B
o

tu
lim

®

O
na

b
o

tu
lin

um
 

To
xi

n 
A

®

O
na

b
o

tu
lin

um
 

To
xi

n 
A

®

O
na

b
o

tu
lin

um
 

To
xi

n 
A

®

O
na

b
o

tu
lin

um
 

To
xi

n 
A

®

Ta
xa

 d
e 

m
el

ho
ra

 (%
).

Ta
xa

 d
e 

m
el

ho
ra

 (%
).

1, 4

30112 - BLAU MERCADO DERMOESTETICA E BOTULIM Folheto 225x305V4AF.indd   8 11/23/17   3:03 PM



Blefaroespasmo

Objeto de Estudo 
Duzentos e vinte e cinco (225) pacientes diagnosticados como blefaroespasmo 
essencial e espasmos de grau 2 a 4 (Método Scott).

Metodologia
Ensaio clínico multicêntrico, fase III, randomizado, duplo-cego, comparativo de 
controle ativo. 

Segurança
Nenhum evento adverso clinicamente significativo foi observado.

Conclusão
A eficácia de Botulim® não é inferior à da Onabotulinum Toxin A®. 
Botulim® é considerado eficaz e seguro no tratamento do blefaroespasmo essencial.

Estudo clínico comparativo de Botulim® com a Onabotulinum 
Toxin A® no tratamento de Blefaroespasmo Essencial 5

Eficácia após administração Duração após Administração

Botulim® Onabotulinum 
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*IDT: Intenção De Tratamento  *PP: Por Protocolo
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Low Vacuum Technology

Tabela de diluição (2)

• Pressão Controlada (1,2)

• Menor formação de bolhas (6)

• Protege a estrutura das proteínas (6)

Diluição calculada para aplicação com volume de 0,1 mL. Aumento ou diminuição 

na dose de Botulim® é também possível com administração de um volume maior 

ou menor, de 0,05 mL (50% a menos de uma dose) a 0,15 mL (50% a mais em 

uma dose).

• Pressão Controlada 

• Menor formação de bolhas 

• Protege a estrutura das proteínas

Diluente adicionado
(cloreto de sódio a 0,9%)

Dose resultante (U/0,1 mL)

50U 100U 200U

0,5 mL 10,0U 20,0U 40,0U

1,0 mL 5,0U 10,0U 20,0U

2,0 mL 2,5U 5,0U 10,0U

4,0 mL 1,25U 2,5U 5,0U

8,0 mL - 1,25U 2,5U
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Um Produto Global
Botulim® está disponível na Coréia, Japão, Sudeste Asiático (Tailândia, etc.), 

América do Sul (Colômbia, etc.) e Europa (Ucrânia, etc.).

Referências Bibliográficas: 1. Clinical study results of Hugel Inc. 2. Bula do produto 3. Putnam F.W., 
Lamanna, C. and Sharp, D.O.Physicochemical Properties of Cristalline Clostridium Type A Toxin, J.Biol, 
Chern, 176, 401-412, 1948. Wagman, J. and Bateman, J.B., The Behavior of the Botulinus Toxins in 
the Ultracentrifuge., Arch. Biochem. Biophys. 31, 424-430, 1951. 4. Kim, B.J., Kwon, H.H., Park, Y.M., 
Seo, S.H., Ahn, J.Y., Lee, H.K. & Suh, D.H. (2014). Double-Blind, randomized non-inferiority trial of a 
novel botulinum toxin A processed from the strain CBFC26, compared with onabotulinumtoxin A 
in the treatment of glabellar lines. European Academy of dermatology and Venereology.  5. Lee, 
J.H., Jung, S.K., Baik, J.S. & Yang, S.W. (2015). Comparative Study of Hugel-Tox Versus Botox for 
the Treatments of Essencial Blepharospasm. J Korean Ophthalmol Soc 2015;56(6):811-814. 6. Protein 
structural dynamics at the gas/water interface examined by hydrogen exchange mass spectrometry 
/ Yiming Xiao and Lars Konermann / Department of Chemistry, The University of Western Ontario, 
LondonOntario, N6A 5B7, Canada

Botulim® é comercializado em todo o mundo com 
o nome de Botulax®, Regenox®, Zentox®, Reage®, 
Magnion®, Hugel Toxin® e Juvenlife®
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INFORMAÇÕES RESUMIDAS DO PRODUTO

INDICAÇÕES: BOTULIM® (Toxina Botulínica tipo A) é indicado para tratamento de blefaroespasmo 
essencial benigno em ou distúrbios do VII par craniano em pacientes com idade acima de 18 
anos; Tratamento temporário de linhas faciais glabelares, de nível moderada a severa associadas 
ao músculo corrugador e/ou atividades do músculo prócero em adultos com idade entre 18 a 65 
anos. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade a qualquer dos ingredientes contidos na fórmula 
e na presença de infecção no local da aplicação; Para pacientes que tenham doenças de junção 
neuromuscular (ex.: miastenia grave, síndrome de Lambert-Eaton ou esclerose amiotrófi ca). 
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: A efi cácia e segurança de Botulim® dependem do armazenamento 
adequado do produto, seleção correta da dose e técnicas apropriadas de reconstituição e 
administração. A dosagem recomendada e a frequência de administração para Botulim® não devem 
ser excedentes ao recomendado. Efeito da Difusão da Toxina: astenia, fraqueza generalizada do 
músculo, diplopia, visão borrada, ptoses, disfonia, disfagia, incontinência urinária e difi culdades 
respiratórias. Difi culdades de deglutição e respiração podem ser ameaçadores à vida, tendo-se relatos 
de mortes. Casos de difusão têm ocorrido em doses comparáveis às utilizadas para o tratamento 
de distonia cervical e espasticidade e doses mais baixas. Disfagia: disfagia é comumente relatada 
em eventos adversos para tratamento de pacientes com distonia, tendo-se relatos de casos raros 
de disfagia severa sufi cientes para a garantia da inserção do tubo gástrico de alimentação. Relatos 
de eventos adversos com toxina botulínica envolvendo o sistema cardiovascular, incluindo arritmia 
e infarto do miocárdio, com alguns resultados fatais. A falta de intercambialidade entre produtos 
derivados da toxina botulínica determinam que as unidades são exclusivas para Botulim®, ou seja, não 
são intercambiáveis com outras preparações / marcas comerciais de toxina botulínica. GRAVIDEZ E 
LACTAÇÃO: Categoria de risco na gravidez: C. Botulim® é contraindicado para mulheres grávidas e 
lactantes. Não foi estabelecida segurança para este medicamento durante a gravidez e amamentação. 
Não há conhecimento se o medicamento é excretado no leite materno, não sendo recomendado o uso 
deste medicamento durante o aleitamento. REAÇÕES ADVERSAS: Dor local, hematomas, infl amação, 
parestesia, hipoestesia, sensibilidade anormal à compressão, intumescimento / edema, eritema, 
infecção localizada, hemorragia e/ou ardor, dor não relacionada com a punção e/ou ansiedade, pode 
resultar em resposta vaso vagal, incluindo hipotensão sintomática transitória e síncope, sensação de 
calor ou hipertonia no local da injeção ou músculos adjacentes, fraqueza no músculo local (expectativa 
de ação farmacológica da toxina botulínica) e fraqueza em músculos adjacentes (devido à difusão da 
toxina). Quando injetada em pacientes com blefaroespasmos, alguns músculos do local da injeção 
demonstram aumento do estímulo eletrofi siológico (rápida variação na forma da onda) o qual não 
é associado com a fraqueza clínica ou outros tipos de anormalidades fi siológicas. Alguns sinais e 
sintomas ainda relacionados à toxina botulínica: rash cutâneo (incluindo eritema multiforme, urticária, 
erupção psoriasiforme), prurido e reação alérgica, ptoses, queratite superfi cial pontual e olhos secos. 
Ocorreu também diminuição da incidência de: irritação, lacrimejamento, lagooftalmo, fotofobia, 
ectopia, queratite, diplopia e entropia, rash de difusão cutânea, inchaço da pálpebra com duração 
de vários dias após a aplicação. Reações adversas obscuras em causalidade incluem tração no local 
da injeção, hipertonia, congestão conjuntival e dor nos olhos. POSOLOGIA: DEVE SER APLICADO 
SOMENTE POR PROFISSIONAL DA SAÚDE DEVIDAMENTE QUALIFICADO PARA USO CORRETO DO 
PRODUTO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. 1. Blefaroespasmo: Botulim® reconstituído é injetado 
usando uma seringa estéril, agulha 27 a 30. A dose inicial recomendada é de 1,25 – 2,5U (0,05 mL a 0,1 
mL de volume para cada área) injetada na porção medial lateral pré-tarsal orbicular dos olhos da área 
superior e dentro da porção pré-tarsal lateral da pálpebra inferior. 2. Linhas Glabelares: Reconstitua o 
Botulim® com solução salina – cloreto de sódio a 0,9% para a administração de 100U / 20,5mL (4U / 
0,1mL). Utilizando agulha de calibre 30, injete a dosagem de 0,1 mL nas 5 áreas indicadas, 2 em cada 
músculo corrugador e 1 no músculo prócero, para um total de 20U. APRESENTAÇÕES — Embalagens 
contendo 1, 10 ou 100 frascos-ampola nas doses de 50 U, 100 U ou 200 U. VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA. Registro no M.S. 1.1637.0143

Para maiores informações e antes de prescrever ou utilizar, consulte a bula completa deste produto.

Nov/2017

Blau Farmacêutica - Matriz - Rodovia Raposo Tavares, KM 30,5 Nº 2.833 
CEP: 06705-030 - Cotia - São Paulo - Brasil - Tel.: (11) 4615.9400
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