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WE ARE MORE 
THAN OUR PRODUCTS



Ajudar os doentes a encontrar a confiança neles próprios. Que possam estar melhor,  
sentir-se melhor e, por conseguinte, viver melhor.

A nossa visão é tornarmo-nos na empresa de medicina estética mais inovadora, 
admirada e fiável.

Na Merz Aesthetics® procuramos aumentar a confiança de todas as 
pessoas que nos rodeiam. Com os médicos especializados em estética, 

procuramos estabelecer uma relação muito além da ligação com o 
nosso catálogo de produtos. 

Para nós, é pessoal: ouvir, aconselhar, apoiar e partilhar com os 
médicos uma visão de como ajudar os seus doentes a estarem melhor, 

a sentirem-se melhor e, por conseguinte, a viverem melhor.

A NOSSA MISSÃO 

A NOSSA VISÃO



DOENTES
O nosso objetivo é que os doentes se 
sintam satisfeitos com os resultados

MÉDICOS
Criar valor para ajudar os 

médicos a crescer

O nosso catálogo de produtos é único e foi concebido com base numa 
abordagem holística, para que o médico especializado em medicina 
estética possa criar a sua própria visão de como oferecer aos seus 

doentes tudo o que é necessário para aumentar a confiança destes. 
Tendo sempre como objetivo a inovação, os nossos produtos 

cumprem os mais elevados padrões de qualidade e são perfeitamente 
combináveis uns com os outros. 
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INSPIRADOS PELO  
MÉDICO E PELOS  

DOENTES



LINHAS NASOLABIAIS – EM REPOUSO

0 1 2 3 4

Não existem dois doentes iguais. Cada um deles tem o seu próprio tipo de beleza, que 
requer atenção exclusiva. Na Merz Aesthetics® reconhecemos as diferenças individuais e 
criamos os recursos que lhe permitem oferecer tratamentos totalmente personalizados e 

adaptados às necessidades de cada um dos doentes.

Os doentes que recorrem à medicina estética podem ter desejos e expetativas muito 
diferentes, e é muito importante tentar percebê-los para que se consiga chegar a um 

equilíbrio com as possibilidades reais. Um grupo de especialistas criou as Merz Aesthetics® 
Scales, um método que lhe permite avaliar de forma objetiva, num consenso com o seu 

doente, o grau de envelhecimento original e o grau ao qual se pretende chegar. Solicite um 
exemplar das Merz Aesthetics® Scales. 

Sem linhas de expressão Linhas de expressão 
ligeiras

Linhas de expressão 
moderadas

Linhas de expressão 
vincadas

Linhas de expressão 
muito vincadas

TODOS OS DOENTES  
SÃO DIFERENTES



Cada doente procura a medicina estética com as suas próprias motivações e tem  
expectativas diferentes em função da sua realidade. Saber reconhecê-las é fundamental! 

1 Inquérito a doentes da Merz Aesthetics®, realizado em dez 
mercados mundiais, n = 2899 doentes de estética, 2015.
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E SENTEM-SE  
DIFERENTES

O QUE QUEREM OS DOENTES?1

DO QUE TÊM RECEIO QUANDO SE SUBMETEM A UM TRATAMENTO ESTÉTICO?1

O QUE ESPERAM DO MÉDICO?1

Estar bem tendo 
em conta a idade

Resultado 
pouco natural

Que lhes 
transmita 
confiança

Sinceridade nos 
resultados 
esperados

Domínio da 
técnica

Dedicação de 
tempo

Que lhes 
esclareça todas 

as dúvidas

Resultado 
exagerado

Mudar 
demasiado Sentir dor

Não obter 
resultados

Parecer mais 
saudáveis

Aparentar 
menor cansaço

Sentir-se mais 
seguros

Sentir-se mais 
atraentes



Cada doente é único e, portanto, o seu Plano de tratamento será definido cuidadosamente 
pelo seu médico especialista após a análise das suas necessidades e expectativas específicas.  
No Passaporte estético, o doente poderá ter todas as informações sobre os seus tratamentos 

de medicina estética documentadas e acompanhar os mesmos.

PLANEAMENTO DO TRATAMENTO:
A CHAVE DO SUCESSO

UM PLANO DE 
TRATAMENTO ESPECÍFICO 
PARA CADA DOENTE



No caso de uma estratégia de tratamento multimodal que combine diferentes tratamentos 
estéticos, as instruções de utilização individuais devem ser seguidas. A ordem dos 
tratamentos depende da indicação médica. 

O conhecimento aprofundado da anatomia é um componente essencial dos tratamentos 
estéticos seguros e eficazes. Uma avaliação meticulosa da anatomia individual da mímica 
facial, juntamente com conceitos adequados de gestão do risco, otimiza os resultados do 
tratamento e minimiza o risco de acontecimentos adversos. Os riscos específicos de cada 
tratamento devem ser sempre considerados e abordados.   

Um planeamento meticuloso do tratamento irá ajudá-lo
a obter resultados ideais e a satisfazer as

necessidades e desejos individuais dos doentes.

1 Carruthers J, et al. Dermatol Surg. 2016 May;42(5):586-97.

ESTIMULAÇÃO 
DE COLAGÉNIO

RECUPERAÇÃO  
DE VOLUME

NEUROMODULADORES

1.    AVALIAÇÃO

2.    PLANEAMENTO DO TRATAMENTO

3.    PRECAUÇÃO E SEGURANÇA

Transmissão de informações ao doente sobre o processo de envelhecimento e 
as opções de tratamento. Um espelho grande ou fotografias podem ser úteis.

 Definição dos objetivos terapêuticos e formulação de um plano de tratamento individualizado.
Os custos previstos devem ser sempre discutidos. 

Consultas de acompanhamento adequadas para avaliar e documentar os resultados.

Uma avaliação minuciosa do doente é a base para um plano de tratamento 

detalhado e individualizado.

Os passos importantes incluem: 

Avaliação de alterações a nível ósseo, do tecido adiposo, dos músculos e da pele.
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PRODUCTOS PREMIADOS

DE PRODUCTOS
NUESTRA CARTERA

EXCLUSIVA

THE MERZ
PORTFOLIO

Y SEGURIDAD
CALIDAD, EFICACIA

RECONOCIDA

Aprobaciones:

QUALIDADE, EFICÁCIA E SEGURANÇA RECONHECIDAS

C   ME  
& SEE!

 2021 NewBeauty Winner for  
THE BEST NONSURGICAL  

SKIN TIGHTENER

ULTHERAPY® CELEBRATES 8 WINS.

CONHEÇA O NOSSO 
CATÁLOGO DE PRODUTOS 

COMPLETO



PRODUCTOS PREMIADOS

DE PRODUCTOS
NUESTRA CARTERA

EXCLUSIVA

THE MERZ
PORTFOLIO

Y SEGURIDAD
CALIDAD, EFICACIA

RECONOCIDA

Aprobaciones:

QUALIDADE, EFICÁCIA E SEGURANÇA RECONHECIDAS
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PESCOÇO
DECOTE

MÃOS

SUPERIOR
MÉDIO

INFERIOR
ROSTO



1 Frevert J. Drugs R D 2015;15:1–9.
2 Frevert J, Dressler D. Biologics 2010;4:325–32.
3 junho de 2021
4 BOCOUTURE® Resumo de Características do Medicamento. Merz Pharmaceuticals GmbH, 2016.
5 Para mais informações, consulte a ficha técnica

BOCOUTURE®

A BOCOUTURE® é a única toxina botulínica atualmente comercializada 
sem proteínas complexantes1,2,3, indicada para o tratamento das rugas 
de expressão na glabela, dos pés-de-galinha e das rugas frontais 
horizontais.4 

Sem proteínas complexantes

Não requer cadeia de frio

Fórmulas de 50 U e 100 U

15 anos de experiência clínica 1-3

Mais de 200 publicações

Mais de 11 milhões de frascos para injetáveis 

vendidos em todo o mundo 5

ANTES DEPOISANTES DEPOIS



ANTES DEPOIS

Este produto está em conformidade com a legislação aplicável sobre 
dispositivos médicos e com os requisitos de marcação CE
Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização dis-
poníveis em https://www.merz.com/es/

BELOTERO®
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ANTES DEPOIS

A BELOTERO® é atualmente uma marca de referência para os 
médicos especialistas em Medicina Estética Facial de todo o 
mundo. A linha de produtos de preenchimento BELOTERO® é 
formada por produtos para corrigir assimetrias e perdas de vol-
ume facial, definir contornos, reduzir linhas de expressão e ru-
gas, proporcionando firmeza e elasticidade à nossa pele.



1 Frevert J. Drugs R D 2015;15:1–9.
2 Frevert J, Dressler D. Biologics 2010;4:325–32.
3 BOCOUTURE® Resumo de Características do Medicamento. Merz Pharmaceuticals GmbH, 2016.

RADIESSE®

O RADIESSE® é um preenchimento dérmico para a correção e 
melhoria de rugas moderadas e profundas, melhoria dos 
contornos faciais, especificamente a linha da mandíbula e 
melhoria do aspeto da pele a longo prazo. 
É feito à base de hidroxiapatita de cálcio (CaHA), que proporciona 
uma estimulação duradoura da própria produção de elastina e 
colagénio do organismo.
 
Ao tonificar a rede de colagénio e elastina, a pele recupera a 
tensão e firmeza, melhorando assim os seus contornos e aspeto, 
com um efeito duradouro. 

ANTES ANTESDEPOIS DEPOIS

Este produto está em conformidade com a legislação aplicável sobre dispositivos médicos e com os requisitos de marcação CE
Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização disponíveis em https://www.merz.com/es/



ULTHERAPY®
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A tecnologia ULTHERAPY® utiliza ultrassons 
microfocalizados para estimular a produção de novo 
colagénio e elastina na pele e tonificar a camada 
SMAS ou o platisma. É o único tratamento1 não invasivo 
aprovado pela FDA para tonificar a pele do pescoço, 
do queixo e das sobrancelhas, podendo também 
melhorar as linhas e rugas da área do decote. A sua 
capacidade única de visualização permite ver em 
tempo real o plano exato em que o tratamento é 
administrado e que irá variar de doente para doente.
 
Neste tratamento, o médico utiliza tecnologia de 
ultrassom para criar um estímulo dirigido de 60 ºC a 
70 ºC na pele a uma profundidade de 1,5 cm a 4,5 mm. 
A pele responde regenerando-se de dentro para fora, 
o que tem como resultado uma maior luminosidade, 
pele mais firme e contornos mais definidos das 
sobrancelhas ao decote.

ANTES ANTESDEPOIS DEPOIS
1 junho de 2021
Este produto está em conformidade com a legislação aplicável sobre  
dispositivos médicos e com os requisitos de marcação CE
Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização  
disponíveis em https://www.merz.com/es/



O tratamento de um doente com um ou mais produtos pode ajudá-lo a 
satisfazer as necessidades de cada doente e obter resultados ideais.

Efeito tonificação com RADIESSE® e correção de rugas com BELOTERO® BALANCE  
para uma correção imediata e resultados naturais.

Integra-se uniformemente na derme e 
corrige as rugas superficiais para suavizar 
rugas faciais moderadas ou vincadas, 
como:

• Linhas de código de barras

• Área periocular ***

• Comissuras da boca

• Linhas nasolabiais

Estimula a formação de novo colagénio, 
garantindo ao mesmo tempo um reforço de 
volume imediato. O resultado é um efeito 
lifting com um aspeto natural e resultados 
duradouros.

Zonas:

• Linhas nasolabiais

• Bochechas

• Linhas de marioneta

• Definição mandibular

Um bom exemplo de estratégia combinada eficaz é o tratamento do terço inferior com 
RADIESSE® e BELOTERO® BALANCE

*  Fotografias não retocadas de um doente real. Os resultados podem variar de pessoa para pessoa.
** O BELOTERO® BALANCE Lidocaine pode ser utilizado em tratamentos combinados, como com a toxina botulínica e/ou a hidroxiapatita de cálcio (RADIESSE®) apenas 
se injetado em zonas diferentes da face.
*** As injeções nestas regiões são administradas apenas por profissionais com experiência e conhecimentos aprofundados em anatomia. A injeção de preenchimentos 
dérmicos nesta zona aumenta a frequência e a gravidade dos efeitos secundários e dos acontecimentos adversos.
Estes produtos estão em conformidade com a legislação aplicável sobre dispositivos médicos e com os requisitos de marcação CE. 
Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização disponíveis em https://www.merz.com/es/

Lorraine, 74

RADIESSE® 3,9 cc

BELOTERO® BALANCE 2,0 cc

Antes Depois*

Antes

Depois

TRATAMENTO COMBINADO
NO TERÇO INFERIOR
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A realização dos tratamentos ULTHERAPY® e RADIESSE® de forma sequencial pode 
melhorar significativamente o contorno da mandibula e produzir um efeito lifting no pescoço. 

Adicionalmente, é possível usar BELOTERO® para corrigir o volume.1

1 Carruthers J, et al. Dermatol Surg. 2016 May;42(5):586-97.
* Fotografias não retocadas de um doente real. Os resultados podem variar de pessoa para pessoa
Foram obtidas imagens antes do tratamento ULTHERAPY® (em cima), 90 dias após o tratamento ULTHERAPY® (ao meio) e 90 dias após o tratamento RADIESSE® (em baixo).
Estes produtos estão em conformidade com a legislação aplicável sobre dispositivos médicos e com os requisitos de marcação CE. 
Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização disponíveis em https://www.merz.com/es/

A redefinição e o contorno da mandíbula 
e dos ângulos mandibulares com 
RADIESSE® ajudam a manter a forma em 
“V” jovem do rosto. A bioestimulação efi-
caz com RADIESSE® consegue uma ren-
ovação contínua do tecido e melhora o 
aspeto da pele.

O ULTHERAPY® estimula a síntese natu-
ral de colagénio e a renovação do tecido 
a longo prazo para definir e tonificar de 
forma não invasiva a parte inferior do 
rosto e o pescoço.

Alessia, 45

Depois* Depois*

Rosto: 4,5 mm/120 linhas

 3,0 mm/310 linhas 

Pescoço: 4,5 mm/80 linhas 
  3,0 mm/170 linhas

4,5 cc

Contorne e redefina com RADIESSE® e tonifique com ULTHERAPY® para melhorar  
a longo prazo os contornos do rosto e do pescoço.

Depois* Depois*

TRATAMENTO  
COMBINADO NA 
MANDÍBULA E PESCOÇO
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1     Tratamento inicial com ultrassons microfocalizados com visualização ecográfica

2    Tratamento com preenchimentos dérmicos 3 meses após o tratamento inicial

Antes Antes



Na Merz Aesthetics® o nosso objetivo é oferecer aos 
nossos clientes os melhores recursos que os ajudem a 

crescer no dia a dia.

No nosso Centro de Excelência Merz, damos formação 
ao mais alto nível em medicina estética, tanto de forma 
presencial como em direto através da nossa aplicação 
MerzApp.

A Merz Aesthetics® criou o INNOVATION LAB, onde 
trabalharemos em projetos e tecnologias de última geração 

que ajudarão a desenvolver por completo o mercado da 
medicina estética e a transformação digital das clínicas.

MUITO MAIS DO QUE OS 
NOSSOS PRODUTOS

GRANDES PROFISSIONAIS, 
MELHORES PESSOAS



O primeiro sistema de avaliação integral das alterações 
associadas à idade.

Instituição de formação profissional dirigida por peritos e 
destinada a especialistas em medicina estética.

Uma equipa de especialistas extremamente qualificados 
que oferecem formação prática aos médicos.

A Academia da Merz Aesthetics® é o nosso evento 
mais especial, que ocorre de dois em dois anos, e 

no qual a ciência, a arte e a inovação se unem para 
surpreender e formar os profissionais mais importantes 

da medicina estética.

A MerzApp é a primeira aplicação exclusiva para médicos que 
reúne todas as funcionalidades necessárias para o ajudar no seu 
dia a dia na consulta: vídeos práticos, formações em tempo real e 

desenvolvimento de uma área de empresa.

A Connect2Merz é a primeira plataforma de consultoria médica 
que oferece formações individuais com especialistas médicos e 
de negócios. Disponível na MerzAPP.
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1908
Fundada em Frankfurt,
Alemanha 

1953 
Primeiro composto
antirrugas

1930 
Primeiras filiais
internacionais nos EUA
e no Reino Unido

2005 
Nasce a Merz 
Aesthetics®

2010 
Primeiras filiais

na região da Ásia-Pacífico

Lançamento do 
preenchimento

de ácido hialurónico 
2005

Lançamento da toxina
botulínica em estética

2009

2002 
Primeira filial na
América Latina



Integração do 
preenchimento de

hidroxiapatita de cálcio
2010 

Lançamento da  
plataforma

de formação mundial
2016 

Primeira cimeira de
especialistas da 

Merz
2011 

2014 
Integração da tecnologia de 

ultrassons microfocalizados com 
visualização ecográfica

 E PERT SUMMIT
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UM PERCURSO 
IRREPREENSÍVEL
UM FUTURO PRÓSPERO







IECRCM 
NOME DO MEDICAMENTO BOCOUTURE 50 unidades pó para solução injetável BOCOUTURE 100 unidades pó para solução injetável COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUAN-
TITATIVA: BOCOUTURE 50 unidades: Um frasco para injetáveis contém 50 unidades de toxina botulínica do tipo A (150 kD), sem proteínas complexantes*. BOCOUTURE 100 un-
idades: Um frasco para injetáveis contém 100 unidades de toxina botulínica do tipo A (150 kD), sem proteínas complexantes** BOCOUTURE 100 unidades Toxina botulínica do 
tipo A purificada a partir de culturas de Clostridium botulinum (estirpe de Hall). Lista completa de excipientes, ver secção Lista dos excipientes FORMA FARMACÊUTICA Pó para 
solução injetável (pó para injetável) Pó branco. INFORMAÇÕES CLÍNICAS Indicações terapêuticas: BOCOUTURE está indicado para a melhoria temporária na aparência de 
linhas faciais superiores observadas em adultos com idade inferior a 65 anos, quando a gravidade destas linhas tem um impacto psicológico importante para o doente: • linhas 
verticais, de intensidade moderada a grave, entre as sobrancelhas observadas com o sobrolho totalmente franzido (linhas de expressão glabelares) e/ou •linhas laterais linhas 
periorbitais laterais observadas aquando do sorriso máximo, de intensidade moderada a grave (linhas pés de galinha) e/ou •linhas horizontais na testa de intensidade moderada 
a grave observadas aquando de contração máxima. Posologia e modo de administração. Devido a diferenças unitárias no doseamento da atividade, as doses unitárias de 
BOCOUTURE não são permutáveis com as de outras preparações de toxina Botulínica do tipo A. Ver secção Propriedades farmacodinâmicas para informação detalhada sobre 
estudos clínicos comparativos com BOCOUTURE e complexo convencional de toxina Botulínica do tipo A (900 kD). Geral: O BOCOUTURE apenas pode ser administrado por 
médicos com formação adequada e experiência comprovada na aplicação de toxina botulínica do tipo A. Posologia: Linhas verticais entre as sobrancelhas observadas com o 
sobrolho totalmente franzido (linhas de expressão glabelares) Após a reconstituição do BOCOUTURE a dose de 4 unidades é injetada em cada um dos 5 locais de injeção: duas 
injeções em cada músculo corrugador e uma injeção no músculo prócero, que correspondem à dose normalizada de 20 unidades. A dose pode ser aumentada pelo médico até 
30 unidades, se necessário de acordo com as necessidades do doente, com pelo menos 3 meses de intervalo entre tratamentos.

A melhoria da gravidade das linhas verticais entre as sobrancelhas observadas com o sobrolho totalmente franzido (linhas de expressão glabelares) ocorre, regra geral, dentro 
de 2 a 3 dias com o efeito máximo observado ao dia 30. O efeito prolonga-se até 4 meses após a injeção. Linhas periorbitais laterais observadas aquando do sorriso máximo 
(Linhas Pés de Galinha) Após reconstituição do BOCOUTURE são injetadas 4 unidades bilateralmente em cada um dos três locais de administração. Uma injeção é feita apro-
ximadamente 1 cm lateralmente da margem orbital. As outras duas injeções, cada uma, devem ser feitas aproximadamente 1 cm acima e abaixo da área de administração da 
primeira injeção.

A dose padronizada total recomendada por tratamento é de 12 unidades por lado (numa dose total de 24 unidades). A melhoria das linhas periorbitais laterais observadas 
aquando do sorriso máximo (linhas pés de galinha) ocorre vulgarmente nos primeiros 6 dias sendo o efeito máximo observado ao dia 30. O efeito prolonga-se até 4 meses após 
a injeção. Linhas horizontais na testa observadas aquando de contração máxima O intervalo de dose total recomendado é de 10 a 20 unidades de acordo com as necessidades 
individuais dos doentes, com um intervalo mínimo de 3 meses entre tratamentos. Após reconstituição do BOCOUTURE uma dose total de 10 unidades a 20 unidades é injetada 
no músculo frontal em cinco locais de injeção alinhados horizontalmente a pelo menos 2 cm acima do arco orbital. Por cada ponto de injeção, são aplicadas 2 unidades, 3 
unidades ou 4 unidades, respetivamente.

A melhoria das linhas horizontais na testa observadas aquando da contração máxima, ocorre geralmente em 7 dias sendo o efeito máximo observado ao dia 30. O efeito prolon-
ga-se até 4 meses após a injeção. Todas as indicações: Se não ocorrer nenhum efeito do tratamento dentro de um mês após a injeção inicial, devem ser tomadas as seguintes 
medidas: •Análise das causas da ausência de resposta, por exemplo dose demasiado baixa, técnica de injeção insatisfatória, possível desenvolvimento de anticorpos neutra-
lizantes da neurotoxina •Ajuste da dose tomando em conta a análise do insucesso do tratamento anterior •Reavaliação da adequação do tratamento com toxina Botulínica do 
tipo A • Se não tiver ocorrido qualquer reação adversa durante o tratamento inicial pode ser realizado um tratamento adicional cumprindo com o intervalo mínimo de três meses 
entre o tratamento inicial e a repetição. Populações especiais: Existem dados clínicos limitados de estudos de fase 3 com BOCOUTURE em doentes com mais de 65 anos. 
Até existirem dados adicionais nesta faixa etária, BOCOUTURE não é recomendado para doentes com idade superior a 65 anos. População pediátrica: A segurança e eficácia 
de BOCOUTURE no tratamento das linhas verticais entre as sobrancelhas observadas com o sobrolho totalmente franzido, linhas periorbitais laterais observadas aquando do 
sorriso máximo e linhas horizontais na testa observados aquando contração máxima não foram estudadas em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos. Assim, 
BOCOUTURE não é recomendado na população pediátrica. Modo de administração: Todas as indicações:  BOCOUTURE reconstituído destina-se a injeção intramuscular. Após 
reconstituição, BOCOUTURE deve ser utilizado imediatamente e só pode ser utilizado para um tratamento por doente. BOCOUTURE reconstituído é injetado utilizando uma 
agulha estéril fina (por exemplo agulha de calibre 30-33 gauge/ 0,20-0,30 mm de diâmetro/ 13 mm de comprimento). Recomenda-se um volume de injeção de aproximadamente 
de 0,04 a 0,1 ml por local de injeção. Para instruções sobre a reconstituição do medicamento antes da administração e sobre a eliminação dos frascos para injetáveis, consultar a 
secção Precauções especiais de eliminação e manuseamento. Os intervalos entre tratamentos não devem ser inferiores a 3 meses. Se não houver resposta ao tratamento, ou se 
o efeito diminuir com injeções repetidas, devem ser utilizados métodos de tratamento alternativos. Linhas verticais entre as sobrancelhas observadas com o sobrolho totalmente 
franzido (linhas de expressão glabelares) Antes e durante a injeção, o dedo polegar ou o indicador devem ser utilizados para exercer uma pressão firme sob a órbita do olho a 
fim de prevenir a difusão da solução nesta região. O alinhamento superior e mediano da agulha deve ser mantido durante a injeção. Para reduzir o risco de blefaroptose, devem 
ser evitadas injeções próximas do elevador da pálpebra superior e na região craniana do músculo orbicular. Injeções no músculo corrugador devem ser realizadas na região 
mediana do músculo, e na região central do ventre muscular a pelo menos 1 cm da arcada óssea da cavidade ocular. . Linhas periorbitais laterais observadas aquando do sorriso 
máximo (Linhas Pés de Galinha) A injeção deve ser intramuscular no músculo orbicular do olho, diretamente sob a derme para evitar a difusão de BOCOUTURE. Injeções muito 
próximas do músculo zigomático maior devem ser evitadas para prevenir ptose labial. Linhas horizontais na testa observadas aquando contração máxima Deve ser evitada a 
paralisação das fibras musculares inferiores injetando BOCOUTURE próximo do arco orbital, para reduzir o risco de ptose da sobrancelha. Contraindicações: • Hipersensibilida-
de à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção Lista dos excipientes. •Doenças generalizadas da atividade muscular (por exemplo, miastenia 
grave, síndroma de Lambert-Eaton). •Infeção ou inflamação no local de injeção proposto. Advertências e precauções especiais de utilização: Gerai: Antes da administração de 
BOCOUTURE, o médico deve familiarizar-se ele/ ela próprio(a) com a anatomia do doente e com quaisquer alterações da anatomia devido a intervenções cirúrgicas anteriores.
Devem ser tomados cuidados para garantir que BOCOUTURE não é injetado num vaso sanguíneo.Deve ser tomado em consideração que as linhas horizontais na testa podem 
ser não só dinâmicas, mas também resultar da perda de elasticidade dérmica (por exemplo, associada ao envelhecimento ou lesão por exposição à luz). Neste caso, os doen-
tes podem não responder aos produtos com toxina Botulínica.BOCOUTURE deve ser usado com precaução: se existir qualquer tipo de doenças hemorrágicas -em doentes 
que estejam a receber terapêutica anticoagulante ou a quaisquer outras substâncias que possam ter efeito anticoagulante. Disseminação local e distante do efeito da toxina: 
Efeitos indesejáveis podem ocorrer de injeções mal posicionadas de neurotoxina Botulínica do tipo A que paralisam temporariamente grupos musculares adjacentes.Têm sido 
relatados efeitos indesejáveis que podem estar relacionados com a difusão da toxina Botulínica do tipo A a localizações distantes do local de administração (ver secção Efeitos 
indesejáveis).Doentes tratados com doses terapêuticas podem sentir fraqueza muscular excessiva. Os doentes ou prestadores de cuidados deverão ser aconselhados a procur-
ar cuidados médicos imediatos se ocorrerem perturbações da deglutição, da fala ou da respiração. Alterações Neuromusculares Pré-existentes  A injeção de BOCOUTURE não 
está recomendada em doentes com história aspiração ou disfagia. BOCOUTURE deve ser utilizado com precaução: • Em doentes com esclerose lateral amiotrófica • Em doentes 
com outras doenças que causem disfunção neuromuscular periférica • Em músculos alvo que apresentam fraqueza ou atrofia pronunciadas.. Reações de hipersensibilidade
Têm sido notificadas reações de hipersensibilidade com produtos com neurotoxina Botulínica do tipo A. Se ocorrerem reações de hipersensibilidade grave (por exemplo reações 
anafiláticas) e/ ou reações de hipersensibilidade imediata, deve ser instituída terapêutica clínica adequada. Formação de anticorpos: A administração de doses demasiado fre-
quente pode aumentar o risco de formação de anticorpos que pode levar ao fracasso do tratamento (ver secção Posología e modo de administração).O potencial para formação 
de anticorpos pode ser minimizado pela injeção da dose mínima eficaz dada nos intervalos mínimos indicados entre injeções. Interações medicamentosas e outras formas de 
interação: Não foram conduzidos estudos de interação medicamentosa.Teoricamente, o efeito da neurotoxina Botulínica pode ser potenciado por antibióticos aminoglicosídicos 



ou por outros medicamentos que interferem com a transmissão neuromuscular, por exemplo, relaxantes musculares do tipo tubocurarina.Portanto, a utilização concomitante 
de BOCOUTURE com aminoglicosídeos ou com espectinomicina exige precauções especiais. Os relaxantes musculares periféricos devem ser utilizados com precaução, se 
necessário reduzindo a dose inicial do relaxante ou utilizando uma substância de ação intermédia, tal como o vecurónio ou o atracúrio, em vez de substâncias com efeitos 
de longa duração.As 4-Aminoquinoleínas podem diminuir o efeito de BOCOUTURE. Fertilidade, gravidez e amamentação: Gravidez: Não existem dados suficientes sobre a 
utilização da neurotoxina Botulínica do tipo A em mulheres grávidas. Os estudos em animais revelaram toxicidade reprodutiva (ver secção Dados de segurança pré-clínica). 
Desconhece-se o risco potencial para o ser humano. Portanto, BOCOUTURE não deve ser utilizado durante a gravidez, a menos que tal seja claramente necessário e a menos 
que o potencial benefício justifique o risco. Amamentação: Não se sabe se a neurotoxina Botulínica do tipo A é excretada no leite humano. Portanto, BOCOUTURE não deve 
ser utilizado durante o aleitamento. Fertilidade: Não existem dados clínicos decorrentes da utilização da neurotoxina Botulínica do tipo A. Não foram detetados efeitos adversos 
na fertilidade masculina ou feminina em coelhos (ver secção Dados de segurança pré-clínica). Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas: BOCOUTURE tem 
efeitos ligeiros a moderados sobre a condução e utilização de máquinas. Doentes devem ser aconselhados que se acontecer astenia, fraqueza muscular, tonturas, alterações 
visuais ou queda das pálpebras, devem evitar a condução ou realizar outras atividades potencialmente perigosas.  Efeitos indesejáveis  Geralmente, observam-se efeitos in-
desejáveis na primeira semana após o tratamento que são de natureza temporária. Estes efeitos podem estar relacionados com a substância ativa, o procedimento de injeção ou 
ambos. Efeitos indesejáveis independentemente da indicação: Efeitos indesejáveis relacionados com a aplicação: Dor localizada, inflamação, parastesia, hipostesia, sensação 
dolorosa, inchaço/edema, eritema, prurido, infeção localizada, hematoma, hemorragia e/ou equimoses podem estar relacionados com a injeção.Dor relacionada com a agulha e/
ou ansiedade podem resultar em respostas vasovagais, incluindo hipotensão sintomática transitória, náusea, acufenos e síncope. Efeitos indesejáveis das substâncias da classe 
da toxina Botulínica do tipo A  Um efeito farmacológico esperado da toxina Botulínica do tipo A é a fraqueza muscular localizada. Blefaroptose, que poderá estar relacionada 
com a técnica de injeção, está associada ao efeito farmacológico de BOCOUTURE.  Difusão da toxina: Aquando do tratamento de outras indicações com toxinas Botulínicas, 
muito raramente, têm sido relatados efeitos indesejáveis relativos à difusão da toxina a localizações distantes do local de administração que resultam em sintomas consistentes 
com os efeitos de toxina Botulínica do tipo A (fraqueza muscular excessiva, disfagia e pneumonia por aspiração resultando, nalguns casos, em morte) (ver secção Advertências 
e precauções especiais de utilização). Estes efeitos indesejáveis não podem ser totalmente excluídos da utilização de BOCOUTURE.  Reações de hipersensibilidade: Reações 
graves e/ou imediatas de hipersensibilidade foram notificadas raramente, incluindo anafilaxia, doença do soro, urticária, edema dos tecidos moles e dispneia. Algumas destas 
reações foram notificadas após a utilização isolada do complexo de toxina Botulínica do tipo A convencional, ou em combinação com agentes conhecidos por causar reações 
semelhantes. Efeitos indesejáveis com base em experiência clinica: Foram notificados os seguintes efeitos indesejáveis com Bocouture. As categorias das frequências são defi-
nidas como se segue: muito frequentes (≥1/10); frequentes (≥1/100 a <1/10); pouco frequentes (≥1/1.000 a <1/100); raros (≥1/10.000 a <1/1.000); muito raros (<1/10.000). 
Linhas verticais entre sobrancelhas observadas com o sobrolho totalmente franzido (linhas de expressão glabelares) 

Classes de sistemas de órgãos Reações adversas Frequência

Infeções e infestações Bronquite, Nasofaringite, Sintomas gripais Pouco frequentes

Perturbações do foro psiquiátrico Insónia Pouco frequentes

Doenças do sistema nervoso Cefaleias Frequentes

Afeções oculares Edema da pálpebra, Ptose palpebral, Visão desfocada Pouco frequentes

Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos Prurido, Nódulo na pele, Ptose da sobrancelha Pouco frequentes

Afeções musculoesqueléticas e dos tecidos conjuntivos Sinal de mefisto (elevação lateral da sobrancelha) Espasmos musculares, cãibras mu-

sculares, assimetria facial (assimetria da sobrancelha) 

Espasmo muscular, Cãibras musculares, Assimetria facial (assimetria da  sobrancelha)

Frequentes

Pouco frequentes

Perturbações gerais e alterações no local de adminis-
tração

Hematoma no local da injeção, Dor no local da injeção (local), Sensibilidade, Fadiga, 
Desconforto (sensação de peso na pálpebra/ sobrancelha) 

Pouco frequentes

Vasculopatias Hematoma Pouco frequentes

Classes de sistemas de órgãos Acontecimento adverso Frequência

Doenças do sistema nervoso Cefaleias

Hipoestesia

Muito frequentes

Frequentes

Perturbações gerais e alterações no local de adminis-
tração

Hematoma no local de injeção, dor no local de aplicação, eritema no local de injeção, 
Desconforto (sensação de peso da área frontal)

Frequentes

Afeções oculares Ptose das pálpebras, olho seco Frequentes

Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos Ptose da sobrancelha Frequentes

Afeções musculoesqueléticas e dos tecidos conjuntivos Assimetria facial, Sinal de mefisto (elevação lateral da sobrancelha) Frequentes

Doenças gastrointestinais Náusea Frequentes

Classes de sistemas de órgãos Acontecimento adverso

Doenças do sistema imunitário Reações de hipersensibilidade tais como inchaço, edema (também distante do local de injeção), eritema, 
prurido, erupção cutânea (local e generalizada) e dificuldade respiratória

Afeções musculoesqueléticas e dos tecidos conjuntivos Atrofia muscular

Perturbações gerais e alterações no local de administração Sintomas tipo gripais 

Classes de sistemas de órgãos Acontecimento adverso Frequência

Afeções oculares Edema das pálpebras, Olho seco Frequentes

Perturbações gerais e alterações no local de adminis-
tração

Hematoma no local de injeção Frequentes

Linhas Periorbitais Laterais observadas aquando do sorriso máximo (Linhas Pés de Galinha) 

Linhas Faciais Superiores 

Experiência pós-comercialização: As seguintes reações adversas foram notificadas com frequência desconhecida  para a utilização de Bocouture desde o lançamento no 
mercado, independentemente da indicação:

Notificação de suspeitas de reações adversas: A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma 
monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do 
sistema nacional de notificação: Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram (preferencialmente)  ou através dos seguintes contactos: Direção de Ge-
stão do Risco de Medicamentos Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 531749-004 LisboaTel: +351 21 798 73 73Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)E-mail: farmacovi-
gilancia@infarmed.pt  Sobredosagem: Sintomas de sobredosagem: Doses maiores de neurotoxina Botulínica do tipo A podem causar uma paralisia neuromuscular pronunciada, 
afastada do local de injeção com uma variedade de sintomas. Os sintomas podem consistir em fraqueza generalizada, ptose, diplopia, dificuldades respiratórias, dificuldade na 
fala, paralisia dos músculos respiratórios ou dificuldades na deglutição que podem resultar em pneumonia por aspiração. Medidas a tomar no caso de sobredosagem: NEm caso 
de sobredosagem, o doente deve ser monitorizado clinicamente para sintomas de fraqueza muscular excessiva ou paralisia muscular. Pode ser necessário tratamento sintomáti-
co. Pode ser necessário suporte respiratório se ocorrer paralisia dos músculos respiratórios.Dados pré-clínicos de segurança: Os dados dos estudos não clínicos não revelam 
riscos especiais para o ser humano, segundo os estudos convencionais de farmacologia de segurança cardiovascular e intestinal. Os resultados de toxicidade sistémica deri-
vados dos estudos de toxicidade com doses repetidas de BOCOUTURE em animais estão principalmente relacionados com a sua ação farmacodinâmica, por exemplo, atonia, 
paralisia e atrofia do músculo injetado. Não se verificaram indícios de intolerância local. Os estudos de toxicidade reprodutiva realizados com o BOCOUTURE não demonstraram 
efeitos tóxicos na fertilidade em coelhos macho ou fêmea nem efeitos diretos no desenvolvimento embrionário e fetal ou no desenvolvimento pré e pós-natal em ratos e/ou 
coelhos fêmea. No entanto, a administração de BOCOUTURE em diferentes intervalos (diariamente ou com menos frequência) em estudos de embriotoxicidade, com níveis de 
dose que apresentaram uma redução do peso corporal materno, aumentou o número de abortos em coelhos fêmea e diminuiu ligeiramente o peso corporal fetal em ratos fê-
mea. Não se pode pressupor destes estudos uma exposição sistémica contínua das mães durante a fase sensível (desconhecida) da organogénese, que é um pré-requisito para 
a indução de efeitos teratogénicos. Da mesma forma, as margens de segurança referentes ao tratamento clínico foram geralmente baixas, se considerarmos as elevadas doses 
clínicas. Não foram realizados estudos de genotoxicidade ou potencial carcinogénico com o BOCOUTURE . PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS Propriedades farmacodinâ-
micas Grupo farmacoterapêutico: 2.3.2 Sistema Nervoso Central, Relaxantes Musculares, Ação periférica Código ATC: M03AX01 A neurotoxina Botulínica do tipo A bloqueia a 
transmissão colinérgica na junção neuromuscular inibindo a libertação de acetilcolina. As terminações nervosas da junção neuromuscular deixam de responder aos impulsos 



nervosos, impedindo a secreção do neurotransmissor na placa motora (desinervação química). A recuperação da transmissão de impulsos é restabelecida através da formação 
de novas terminações nervosas e reconexões com as placas motoras. Mecanismo de ação O mecanismo de ação através do qual a toxina Botulínica do tipo A exerce os seus 
efeitos nas terminações nervosas colinérgicas pode ser descrito por um processo sequencial de quatro fases que inclui as seguintes fases: • Ligação: A cadeia pesada da toxina 
Botulínica do tipo A liga-se com uma seletividade e afinidade excecionalmente elevadas a recetores que se encontram apenas nas terminações colinérgicas. • Internalização: 
Constrição da membrana da terminação nervosa e absorção da toxina para dentro da terminação nervosa (endocitose). Translocação: O segmento amino-terminal da cadeia 
pesada da neurotoxina forma um poro na membrana da vesícula, a ligação dissulfito é clivada e a cadeia leve da toxina passa através do poro para o citosol. • Efeito: Após a li-
bertação da cadeia leve, esta cliva muito especificamente a proteína-alvo (SNAP 25) que é essencial para a libertação da acetilcolina. A recuperação completa da função da 
placa motora/ transmissão de impulso após a injeção intramuscular ocorre normalmente num período de 3 a 4 meses, à medida que as terminações nervosas crescem e se 
tornam a ligar à placa motora. Resultados dos ensaios clínicos Linhas verticais entre sobrancelhas observadas com o sobrolho totalmente franzido (Linhas de Expressão Gla-
belares) Um total de 994 pessoas com linhas glabelares moderadas a intensas associadas a franzir o sobrolho, participaram nos estudos com BOCOUTURE com a indicação de 
linhas glabelares associadas ao franzir do sobrolho. Destas, 169 (≥ 18 anos) foram tratadas com BOCOUTURE no “Main Period” do estudo principal de fase III em dupla ocultação, 
controlado com placebo e 236 foram tratadas na extensão aberta (OLEX) deste estudo. O sucesso do tratamento foi definido como “nenhum” ou “moderado” na avaliação da 
Escala de Severidade de Rugas Faciais de 4 pontos avaliada pelo investigador na semana 4 ao franzir máximo do sobrolho. O estudo demonstrou uma eficácia clínica relevante 
e estatisticamente significativa de 20 unidades de BOCOUTURE quando comparado com o placebo. A taxa de sucesso no seu geral foi de 51,5% no grupo com BOCOUTURE 
versus 0% no grupo com placebo. Não foi observado agravamento em nenhum doente tratado com BOCOUTURE no estudo principal. Estes resultados foram validados pelo 
maior número de respondedores no dia 30, de acordo com a Escala de Severidade de Rugas Faciais no franzir máximo do sobrolho avaliados pelo investigador e igualmente 
pelo próprio doente, mostrando uma proporção significativamente mais alta de respondedores nas pessoas às quais foi administrado 20 unidades de BOCOUTURE comparati-
vamente ao placebo.Uma análise de subgrupo mostrou que a eficácia em pessoas com idade superior a 50 anos é inferior quando comparado com pessoas mais jovens. Destas, 
113 pessoas tinham 50 ou menos anos de idade e 56 pessoas tinham mais que 50 anos. A eficácia nos homens é inferior à das mulheres. Daqueles, 33 são homens e 136 são 
mulheres.A equivalência terapêutica de BOCOUTURE em comparação com o produto comparador Vistabel/ Botox contendo o complexo de toxina Botulinica do tipo A, (onabo-
tulinumtoxinA 900 kD), foi demonstrada em dois estudos (n=631), comparativos, prospetivos, multicêntricos, aleatorizados, duplamente cegos em dose única de 20 e 24 unida-
des, respetivamente. Os resultados dos estudos demonstraram que o BOCOUTURE e o comparador têm um perfil de eficácia e segurança similar em doentes com linhas de 
expressão glabelares moderadas a graves com franzir máximo do sobrolho, quando utilizado com uma taxa de conversão de dosagem de 1:1 (ver secção Posologia e modo de 
administração).A segurança a longo termo do tratamento de linhas de expressão glabelares com franzir máximo do sobrolho com doses repetidas (20 unidades) foi demonstra-
da num estudo de fase III durante um período de tratamento de até dois anos com até 8 ciclos de injeção consecutivos (MRZ 60201-0609, n=796). Linhas Periorbitais Laterais 
observadas aquando do sorriso máximo (Linhas Pés de Galinha) Num estudo de Fase III, 111 indivíduos com linhas periorbitais laterais moderadas a graves (linhas pés de galinha) 
observadas aquando do sorriso máximo foram tratados durante 1 ciclo com 12 unidades de BOCOUTURE ou placebo por lado (zona ocular direita/ esquerda) em comparação 
com esquemas de injeção de 3 pontos e 4 pontos. O sucesso do tratamento foi definido pela melhoria de pelo menos 1 ponto numa escala de 4 pontos avaliada por um avaliador 
independente na semana 4 utilizando fotografias digitais padronizadas tiradas aquando do sorriso máximo a cada zona ocular comparativamente com o estado basal. Ambos 
os esquemas de injeção de 3 pontos e 4 pontos evidenciaram superioridade comparativamente ao placebo. Para o esquema de injeção de 3 pontos, a taxa de sucesso foi de 
69,9% no grupo com BOCOUTURE versus 21,4% no grupo com placebo, e para o esquema de injeção de 4 pontos foi de 68,7% versus 14,3%, respetivamente. Não foi observado 
nenhum agravamento em qualquer um dos doentes tratados com BOCOUTURE. Tal foi validado por um número maior de respondedores no Dia 30 de acordo com a escala de 
4 pontos aquando do sorriso máximo por ambos o investigador e a avaliação dos doentes que mostra uma proporção significativamente maior de respondedores entre doentes 
que receberam 12 unidades de BOCOUTURE por área ocular comparativamente com o placebo. Linhas Faciais Superiores A eficácia e segurança de 54 a 64 unidades de BO-
COUTURE no tratamento combinado de linhas faciais (linhas glabelares com franzir do sobrolho, linhas periorbitais laterais e linhas horizontais na testa) foram investigadas num 
estudo de fase III, controlado com placebo, que incluiu 156 indivíduos. Os respondedores foram definidos como sendo os doentes que têm uma pontuação de “nenhum” ou 
“moderado” na máxima contração tal como avaliado pelo investigador de acordo com a escala de 5 pontos da Escala Merz Aesthetics. A análise demonstrou diferenças estati-
sticamente significativas no tratamento, e taxas de respondedores mais altas no tratamento de linhas glabelares com o franzir do sobrolho, linhas periorbitais laterais e linhas 
horizontais na testa com o BOCOUTURE isoladamente bem como em todas as áreas de combinação: um total de 82,9% de indivíduos tratados com BOCOUTURE apresentaram 
resposta para as linhas glabelares com o franzir do sobrolho, enquanto nenhum dos indivíduos tratados com placebo foi respondedor. Para as linhas periorbitais laterais, foi 
observada resposta num total de 63,8% indivíduos tratados com BOCOUTURE comparativamente a 2,0% dos indivíduos tratados com placebo. Um total de 71,4% dos indivíduos 
tratados com BOCOUTURE apresentaram resposta para as linhas horizontais na testa, enquanto apenas um individuo tratado com placebo (2,0%) foi respondedor. Para todas 
as três áreas combinadas, a resposta foi reportada para a maioria dos indivíduos do grupo com BOCOUTURE (54,3%) e para nenhum dos indivíduos no grupo do placebo (0,0%). 
A segurança e tolerabilidade de 54 a 64 unidades de BCOUTURE a longo termo tem sido demonstrada num estudo de fase II, prospetivo, aberto e com dose repetida durante 
um período de tratamento superior a um ano com 4 ciclos consecutivos de injeção num total de 125 indivíduos com linhas faciais superiores moderadas a graves. População 
pediátrica A Agência Europeia do Medicamento dispensou a obrigação em submeter os resultados dos estudos com BOCOUTURE em todos os subconjuntos da população 
pediátrica no tratamento de rugas muscularmente induzidas (ver secção Posologia e modo de administração para informação da utilização pediátrica). Propriedades farmaco-
cinéticas Características gerais da substância ativa: Não se realizaram estudos clássicos de cinética e distribuição com a neurotoxina Botulínica do tipo A visto que a substância 
ativa é administrada em quantidades muito pequenas (picogramas por injeção) e porque se liga de forma muito rápida e irreversível às terminações nervosas colinérgicas.A to-
xina Botulínica do tipo A nativa é um complexo de peso molecular elevado que, além da toxina (150 kD), contém outras proteínas não tóxicas, como hemaglutininas e não he-
maglutininas. Ao contrário das preparações convencionais contendo complexo toxina Botulínica do tipo A, BOCOUTURE contém toxina purificada (150 kD) uma vez que não 
contém proteínas complexantes e apresenta assim um baixo teor em proteínas estranhas. O teor em proteínas estranhas administrado é considerado um dos fatores para a 
falência secundária da terapêutica.Demonstrou-se que a toxina Botulínica do tipo A, sofre um transporte axonal retrógrado após injeção intramuscular. Contudo, não se observou 
a passagem transsináptica retrógrada da neurotoxina Botulínica do tipo A ativa para o sistema nervoso central, em doses terapeuticamente relevantes.A neurotoxina Botulínica 
do tipo A é endocitada, ligada a recetores, a nível das terminações nervosas antes de atingir o seu alvo (SNAP 25) e é depois degradada intracelularmente. As moléculas livres 
circulantes de neurotoxina Botulínica do tipo A que não se ligaram aos recetores pré-sinápticos das terminações nervosas colinérgicas serão fagocitadas ou pinocitadas e de-
gradadas como qualquer outra proteína livre circulante. Distribuição da substância ativa em doentes: Não se realizaram estudos farmacocinéticos no ser humano com BOCOU-
TURE pelas razões acima descritas. Dados de segurança pré-clínica Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano segundo estudos convencionais de 
segurança farmacológica cardiovascular e intestinal.Os resultados dos estudos de toxicidade de dose repetida levados a cabo para o BOCOUTURE em animais estavam maio-
ritariamente relacionados com a sua ação farmacodinâmica i.e. atonia, paresia e atrofia do músculo injetado. Não surgiram evidências de intolerabilidade local. Estudos de toxi-
cidade reprodutiva com o BOCOUTURE, também não demonstraram quaisquer efeitos adversos na fertilidade feminina ou masculina em coelhos, nem efeitos diretos no 
desenvolvimento embrio-fetal ou pré e pós-natal em ratos e/ou coelhos. No entanto, a administração de BOCOUTURE a intervalos diferentes (diários ou menos frequentemente), 
nos estudos de embriotoxicidade em níveis de doses que apresentaram uma redução do peso corporal materno, aumentou o número de abortos em coelhos e um ligeiro 
decréscimo do peso corporal fetal em ratos. Não se pode presumir nestes estudos que a exposição sistémica contínua das mães durante a fase sensível (desconhecida) da 
organogénese constitua necessariamente um pré-requisito para a indução de efeitos teratogénicos.Em conformidade, as margens de segurança com respeito à terapêutica 
clínica foram geralmente baixas em termos de elevadas doses clínicas. Não se realizaram estudos de genotoxicidade ou carcinogenicidade com BOCOUTURE. INFORMAÇÕES 
FARMACÊUTICAS : Lista dos excipientes: Albumina humana.  Sacarose. Incompatibilidades: Este medicamento não deve ser misturado com outros medicamentos, com 
exceção dos mencionados na secção Precauções especiais de eliminação e manuseamento. Prazo de validade: 3 anos. Solução reconstituída: A estabilidade física e química 
em uso foi demonstrada durante 24 horas entre 2ºC e 8°C. Do ponto de vista microbiológico, o produto deve ser utilizado imediatamente. Se não for utilizado imediatamente, 
as condições e os tempos de conservação em uso anteriores à utilização são da responsabilidade do utilizador e não devem ser superiores a 24 horas entre 2 ºC a 8 ºC, a 
menos que a reconstituição tenha sido efetuada em condições de assepsia controladas e validadas. Precauções especiais de conservação: Não conservar acima de 25°C. 
Condições de conservação do medicamento após reconstituição, ver secção Prazo de validade. Natureza e conteúdo do recipiente: Frasco para injetáveis (Vidro tipo I) com 
rolha (bromobutilo) e com cápsula inviolável (alumínio). Embalagens com 1, 2, 3 ou 6 frascos para injetáveis. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.  
Precauções especiais de eliminação e manuseamento: Reconstituição: BOCOUTURE é reconstituído antes da utilização com solução de cloreto de sódio a 9 mg/ml (0,9%), para 
soluções injetáveis. A reconstituição e diluição deverão ser realizadas de acordo com as orientações das boas práticas clínicas, particularmente no que diz respeito à assepsia.É 
uma boa prática reconstituir o conteúdo do frasco para injetáveis e preparar a seringa sobre toalhas de papel revestidas por plástico para captar quaisquer derrames. Deve ser 
aspirada para a seringa uma quantidade apropriada de solução de cloreto de sódio. Recomenda-se para reconstituição uma agulha curta com bisel de 20-27 gauge. Após intro-
dução vertical da agulha, através da rolha de borracha, o solvente é injetado cuidadosamente no frasco para injetáveis, de forma a evitar a formação de espuma. O frasco para 
injetáveis deve ser eliminado se o vácuo não aspirar o solvente para o seu interior. Retirar a seringa do frasco para injetáveis e misturar BOCOUTURE com o solvente agitando 
e invertendo/ virando cuidadosamente o frasco para injetáveis- não agitar vigorosamente. Se necessário, a agulha utilizada para reconstituição deve permanecer no frasco para 
injetáveis e a quantidade de solução necessária deve ser retirada com uma nova agulha estéril adequada para injeção. 



BOCOUTURE reconstituído é uma solução límpida, incolor. BOCOUTURE não deve ser utilizado se a solução reconstituída tiver um aspeto turvo ou contiver, por exemplo, flocos 
ou partículas. As diluições possíveis para BOCOUTURE 50 e 100 unidades estão indicadas na tabela seguinte: 

Dose resultante
(em unidades por 0,1 ml)

Solvente adicionado
(solução de cloreto de sódio a 9 mg/ml (0,9 %) para preparações injetáveis)

Frasco para injetáveis com 50 unidades Frasco para injetáveis com 100 unidades

5 unidades 1 ml 2 ml

4 unidades 1,25 ml 2,5 ml

Toda a solução injetável que tiver sido conservada durante mais de 24 horas, assim como toda a solução injetável não utilizada devem ser eliminadas. Procedimento a seguir 
para a eliminação segura dos frascos para injetáveis, seringas e material usado: Quaisquer frascos para injetáveis não utilizados, solução remanescente no frasco para injetáveis 
e/ou seringas devem ser autoclavados. Como alternativa, os resíduos de BOCOUTURE podem ser inativados adicionando uma das seguintes soluções: etanol 70%, isopropanol 
50%, SDS 0,1% (detergente aniónico), solução diluída de hidróxido de sódio (0,1N NaOH) ou uma solução diluída de hipoclorito de sódio (a pelo menos 0,1% NaOCl). Após ina-
tivação os frascos para injetáveis, seringas e material não devem ser esvaziados e devem ser eliminados em recipientes apropriados de acordo com o localmente requerido.  
Recomendações caso ocorra algum incidente durante o manuseamento de toxina Botulínica do tipo A : • Qualquer derrame do produto deve ser limpo: utilizando material 
absorvente impregnado em qualquer uma das soluções acima descritas no caso de ser pó, ou com material absorvente e seco no caso de ser o produto já reconstituído. • As 
superfícies contaminadas devem ser lavadas com material absorvente impregnado em qualquer uma das soluções acima descritas, e depois secas. • Se o frasco para injetáveis 
estiver quebrado, proceder da forma acima descrita recolhendo cuidadosamente os pedaços de vidro partido e limpando o produto, evitando quaisquer cortes na pele. • Se 
o produto entra em contacto com a pele, enxaguar abundantemente a área afetada com água. • Se o produto entrar nos olhos, lave abundantemente com muita água ou com 
solução oftálmica de lavagem. • Se o produto entrar em contacto com uma ferida, com pele lesada ou cortada, lave abundantemente com muita água e proceda de acordo com 
o procedimento médico tendo em consideração a dose injetada. Estas instruções de manuseamento e eliminação devem ser rigorosamente seguidas.   TITULAR DA AUTORI-
ZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstraße 100 60318 Frankfurt/Main Alemanha Telefone: +49-69/15 03-1 Fax: +49-69/15 
0 NÚMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO N.º de registo: 5309315– 1 unidade de pó para solução injetável, 50 unidades BOCOUTURE, frasco para 
injetáveis de vidro tipo I. N.º de registo: 5378732– 2 unidades de pó para solução injetável, 50 unidades BOCOUTURE, frasco para injetáveis de vidro tipo I. N.º de registo: 
5708516 – 1 unidade de pó para solução injetável, 100 unidades BOCOUTURE, frasco para injetáveis de vidro tipo I. N.º de registo: 5708524 – 2 unidades de pó para solução 
injetável, 100 unidades BOCOUTURE, frasco para injetáveis de vidro tipo I. N.º de registo: 5708540 – 3 unidades de pó para solução injetável, 100 unidades BOCOUTURE, 
frasco para injetáveis de vidro tipo. N.º de registo: 5708532 – 6 unidades de pó para solução injetável, 100 unidades BOCOUTURE, frasco para injetáveis de vidro tipo.  DATA 
DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: BOCOUTURE 50 Unidades Data da primeira autorização: 29 junho 2010 
Data da última renovação: 15 Novembro 2016 BOCOUTURE 100 Unidades Data da primeira autorização: 17 março 2017 Data da última renovação: 23 Junho 2020. Medicamento 
sujeito a receita médica - Não comparticipado (em Portugal) Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado DATA DA REVISÃO DO 
TEXTO: Dezembro de 2019 TAIM: Merz Pharmaceuticals GmbH - Eckenheimer Landstr 100, 60318 Frankfurt/Main – Alemanha.  
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Merz Pharma España, S.L. - Avenida de Bruselas 
5, 28108 Alcobendas - Madrid
Serviço de apoio ao cliente: 900 494 474 
informacion.cliente@merz.com / www.merz.com
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