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Resumo
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Na prática clínica, a viscossuplementação com ácido hialurônico (AH) é comum no tratamen-
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to da osteoartrite (OA) degenerativa. Ambos o peso molecular e a concentração de AH têm
terapêuticos. O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia de uma preparação de AH de
alto e baixo peso molecular combinados para o tratamento de OA do joelho quanto à redução
da dor, à melhora da função articular e à redução do uso concomitante de medicamentos.
Um total de 1.214 pacientes (521 homens e 693 mulheres), com idade média de 62,4 anos,
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Escore dor EVA

impacto significativo sobre as propriedades reológicas, que, por sua vez, afetam seus efeitos
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acometidos com OA do joelho, foram incluídos no estudo. Todos os pacientes receberam duas
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injeções intra-articulares com intervalo de uma semana e uma terceira injeção um mês após a
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segunda administração. A medicação concomitante utilizada foi registrada e avaliada durante
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as visitas de acompanhamento. As avaliações foram realizadas no início do estudo e após 30 e
180 dias, considerando-se como parâmetros dor no joelho acometido, mediante uso de escala
visual analógica (EVA: 0-10 cm), função articular, mediante uso do Índice de Lequesne, e con-
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sumo concomitante de medicamentos, incluindo fármacos anti-inflamatórios não esteroides,
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Valores basais

30 dias*

6 meses*
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11,60

analgésicos e suplementos condroprotetores. Houve redução estatisticamente significativa do
180 dias (25,91 ± 15,33; P < 0,01) em comparação aos valores basais (67,12 ± 15,99). De
modo similar, reduções consideráveis do índice Lequesne foram observadas aos 30 dias (5,91
± 4,01; P < 0,01), antes da terceira injeção, em 1.214 pacientes, e aos 180 dias (3,59 ± 3,45;
P < 0,01) em 938 pacientes, em comparação aos valores basais (11,60 ± 5,13). Pacientes
também diminuíram o consumo concomitante de medicamentos após o curso do tratamento.
Os efeitos benéficos foram mantidos por até seis meses. A injeção intra-articular da preparação
dupla de AH de baixo e alto pesos moleculares em diferentes concentrações foi bem tolerada
e propiciou resultados satisfatórios quanto ao controle da dor, à melhora da função articular e
menos uso de medicamentos concomitantes no manejo da OA do joelho.
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escore de dor (EVA) aos 30 dias (38,01 ± 17,68; P < 0,01), antes da terceira injeção, e aos
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Valores basais
30 dias*
6 meses*
A) Escore de dor EVA;
B) Índice de Lequesne: 1214 pacientes acompanhados por 30 dias; 938 pacientes acompanhados por 6 meses
* Após uso de Renehavis®**
** AHBAPM - ácido hialurônico de baixo e alto peso molecular combinados

