
 
 

 

RESUMO 

Análise da eficiência, tempo para início da atividade x durabilidade da TXB-A: 

estudo de caso comparando as 7 marcas comercializadas no Brasil aprovadas 

pela ANVISA. 
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RESUMO 

O presente estudo visa relatar e analisar a eficácia de sete marcas de toxina 

butulínica (TXB-A) registradas e aprovadas pela ANVISA comercializadas no Brasil 

(Botox, Xeomin, Prosigne, Dysport, Botulift, Botulim, Nabota). Realizando um 

comparativo a partir do início da atividade da (TXB-A), transcorrendo pelo pico de 

efeito e, por fim, a durabilidade essa acompanhada por um período de 6 meses. 

Gerando uma ampla discussão de diferentes custos, potências e formulações. No 

estudo será realizada a mesma diluição, mesma quantidade de unidades e técnica de 

aplicação em todos pacientes, levando em conta a apresentação das toxinas, 

pacientes estes entre a faixa etária de 30 - 50 anos, contendo 7 grupos controlados 

de 3 pacientes para cada marca de (TXB-A). Critérios de exclusão: Gestação, 

lactante, DM, HAS, neuropatias, uso de AINES, sedentarismo e portadores de 

disfunção muscular facial. As informações contidas neste trabalho são referentes as 

seguintes toxinas botulínicas do tipo A. Botox®️ produzida  e distribuída pela Allergan, 

disponibilizado em frascos de 50U, 100U ou 200U pode ser descrita como 

OnaBotulinum Toxin A. Xeomin®️ Produzido pela Merz Pharmaceuticals e distribuída 

pela Biolab Sanus, disponibilizado em frascos de 100U. Prosigne®️ produzido pelo 

laboratório chinês Lanzhou Biological Products Institute, distribuída pela Cristália é 

disponibilizado em frascos de 50U e 100U. Nos artigos é referida como lanbotulinum 
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toxin A. Dysport®️ pertence à  farmacêutica francesa IPSEN, e é vendida no Brasil pela 

Galderma, Disponibilizado em frascos de 300U ou 500UE nos artigos é referida como 

AboBotulinum Toxin A. Botulift®️ fabricada pelo laboratório sul-coreano Medytox, 

comercializado pela Dermadream Oferecido em frasco-ampolas de 50U, 100U, 150U 

e 200U. Botulim®️ fabricado na Coréia pelo laboratório Hugel, comercializado no Brasil 

pela Blau Farmacêutica, disponibilizado em frascos de 50U, 100U e 200U. Nabota®️ 

produzido pelo laboratório Daewoong Pharmaceutical, apresentada em 50U, 100U, 

150U e 200U, descrito como PraBotulinum Toxin A. Resultados e acompanhamento 

geradas em um gráficos com o acompanhamento a cada quinze dias, incluindo 

fotografias e avaliação da atividade muscular de cada participante com os seguintes 

tópicos a serem avaliados, dinâmica das rugas, efetividade da toxina, inicio do efeito, 

quantidade necessária na reaplicação pós quinze dias, data da ultima aplicação da 

TBA, além das características pessoais de cada indivíduo, pois cada pessoa tem um 

tipo de expressão, alguns, expressões mais rígidas, outros, expressões mais suaves. 

E de acordo com sua expressão são definidos em: 

-Cinéticos: movimentos naturais, ou seja, movimentos sem exageros; 

-Hipercinéticos: contraem excessivamente determinado grupo muscular; 

-Hipocinéticos: movimentos lentos de determinado grupo muscular. Com 

expressividade é baixa; 

-Tônico: Expressividade e tônus muscular normais. 

-Hipertônicos: Possuem distorção anatômica e rugas compostas. Já não relaxam mais 

um determinado grupo muscular. Geralmente nas regiões frontal, glabelar, periorbital, 

comissuras dos lábios e pescoço e as platismais; 

-Hipotônicos e/ou hipocinéticos: indivíduo pode apresentar pouca expressividade, 

flacidez cutânea e o relaxamento de músculos em excesso, além de ptose. 
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