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DUPLO



• Também conhecida como Doença 
Degenerativa das Articulações

• Danificação da cartilagem nas 
articulações sinoviais 

• Redução do Ácido Hialurónico na 
articulação, quer em concentração 
como em peso molecular

• Pacientes habitualmente com > 50 anos 
com uma incidência cada vez maior de 
pacientes jovens com OA pós-traumática

• Sintomas:
- Dor
- Rigidez

• Viscosuplementação (AH) é usada 
para restabelecer a perda de funções 
da articulação: 
- Produtos diferentes com baixo OU 

alto peso molecular 

Cartilagem
Membrana 
sinovial

Membrana 
sinovial

For knee dynamic needs

baixo peso 
molecular HA
 (LMW HA)

alto peso 
molecular HA
 (HMW HA)

Enquadramento na Osteoarthritis (OA)

Alterações físicas num JOELHO com OA
1.  Redução do espaço articular

2.  Morte dos condrócitos (células presentes na 
cartilagem)

3.  Perca de lubrificação

4.  Perca de capacidade de absorção de impactos 

As alterações descritas nos pontos 1 a 3 são 
aliviadas pelo ácido com baixo peso 

molecular.
As alterações do ponto 4 são aliviadas pelo 

ácido com alto peso molecular.
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O mecanismo do Ácido Hialurónico

1. Redução do espaço articular
- A membrana sinovial é comprimida
- Os receptores que promovem o AH endógeno não 

são ativados
- Estes receptores só podem ser alcançados por AH 

com baixo peso molecular 
- O ácido de baixo peso molecular reativa estes 

receptores e correspondentes produção de AH 

Sinoviócitos
(Receptores)

Espaço articular
reduzido

Articulação
de um joelho normal 

Joelho com OA

Sinoviócitos
(Receptores)

AH alto peso
molecular

AH baixo peso
molecular

AH de baixo peso 
molecular atinge os 
receptores 

AH de alto peso não 
consegue devido ao 
seu tamanho
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Short background into Osteoarthritis (OA)
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Articulação
de um joelho normal Joelho com OA



2.  Morte dos condrócitos
-  Os condrócitos encontram-se dentro da cartilagem
-  Os condrócitos são protegidos por complexos de 

proteoglicanos
- Os condrócitos produzem o ácido hialurónico endógeno
-  O ácido hialurónico produz complexos de proteoglicanos para 

proteger os condrócitos (efeito caging)
-  Perca dos complexos de proteoglicanos devido à redução de 

AH 

Condrócitos

COMPLEXOS DE 
PROTEOGLICANOS

AH de alto peso
Cartilagem
AH de baixo peso

Condrócitos "expostos"

Condrócitos com 
complexos proteoglicanos

-  Os condrócitos morrem por falta de proteção
-  Diminuição do AH endógeno
- Apenas o AH de baixo peso se pode difundir pela 

cartilagem devido ao seu tamanho  

ÁCIDO HIALURÓNICO

Proteoglicanos

Núcleo
proteico

Proteina de
ligação
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O mecanismo do Ácido Hialurónico



3.  Perca de lubrificação

- AH de baixo peso é 
resposável pela lubrificação 
da articulação 

- AH de baixo peso age como 
lubrificante e cobre a 
cartilagem da articulação

-  Isto é possível devido a 
baixa viscosidade do ácido 
de baixo peso molecular 

4. Perca de capacidade de absorção de impactos

- AH de alto peso deposita-se entre o osso

-  Devido à sua elevada viscosidade, o AH de alto 
peso é capaz de absorver os
impactos da articulação 

Espaço
articular reduzido

Articulação do Joelho
com OA

AH de 
baixo peso

baixo peso

alto peso
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O mecanismo do Ácido Hialurónico

Espaço
articular reduzido

Articulação do Joelho
com OA



Sumário

• Ambos os ácidos de baixo e alto peso molecular são 
importantes no tratamento da OA 

• Existem mais funcionalidades do ácido de baixo peso 
quando comparado com o de alto peso molecular

• As 3 funções do ácido de baixo peso molecular são:
1. Aceder aos sinoviócitos
2. Proteger os condrócitos (difundir-se pela cartilagem 

de forma a gerar complexos de proteoglicanos)
3. Lubrificação

• A função do ácido de alto peso molecular é:
1. Absorver impactos 

Uma concentração de ácido de baixo peso molecular
é necessária quando comparada com o alto peso.

Apenas o RenehaVis™ tem ácido de dois pesos moleculares 
numa única seringa e com uma elevada concentração do de 
baixo peso e uma concentração normal do ácido de peso mais 
elevado.

elevada concentração (2.2%)

concentração normal  (1.0%)

ALTO PESO

BAIXO PESO

For knee dynamic needs
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Notas

 Solução estéril de Hialuronato de Sódio
• Duplo peso molecular
• Dupla concentração 
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O Hialuronato de Sódio é fabricado por fermentação da 
bactéria Streptococcus equi e rigorosamente purificado. 
Contudo, o profissional deve considerar o potencial 
imunulogico associado.

Não existe nenhum dado que contrarie o uso na gravidez e 
durante a lactância. 

Siga as guidelines portuguesas para este tipo de produto e 
siga os protocolos correntes para o descartar de agulhas 
infetadas.

Reações adversas
Dor momentânea e inchaço podem ocorrer nas 
injeções intra-articulares. A inflamação da articulação 
sinovial pode aumentar em pacientes com OA 
inflamatória logo a seguir a uma injeção 
com  RenehaVisTM.

Incompatibilidades
RenehaVisTM não foi testado para incompatilidades 
com outras substâncias de injeção intra-articular. 
Assim, a mistura não é aconselhável.

Armazenamento
Guardar entre 2°C e 25°C. Não congelar.
Proteger da luz solar.
Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
Não utilizar após da data de validade.

RenehaVisTM é composto por duas soluções estéreis 
de hialuronato de sódio numa solução buffer  salina 
inserida numa seringa de dupla câmara para uma 
injeção única intra-articular no espaço sinovial da 
articulação.

RenehaVisTM LMW Hialuronato de Sódio  15.4mg/0.7ml e  
HMW Hialuronato de Sódio  7.0mg/0.7ml para o alivio dos 
sintomas da osteoartrite do joelho, aumentando o suporte 
e lubrificação da articulação do joelho.

RenehaVisTM 0.7ml LMW e  0.7ml HMW, finalizado e 
estéril por aquecimento húmido, contido numa seringa de 
vidro de uso único. 

Dosagem e Administração
A injeção de RenehaVisTM só deve ser realizada por um 
profissional qualificado e treinado na técnica. O regime de 
dosagem é a injeção diretamente no espaço da articulação 
sinovial afetada 1x por semana e até três injeções máx. 
dependendo da severidade ou das alterações degenerativas 
da articulação. Limpar a pele à volta do local de injeção com 
antisséptico e permitir que seque antes de aplicar a injeção. 
Se existir liquido na articulação, este deve ser aspirado antes 
do procedimento com RenehaVisTM.  A aspiração de uma 
pequena quantidade de liquido sinovial como parte do 
procedimento de injeção é possível. Antes de iniciar, 
assegure-se do correto posicionamento da agulha e que o 
sistema está corretamente apertado. O conteúdo é estéril e 
deve ser injetado com uma agulha estéril de tamanho 
apropriado (25 gauge é o recomendado). A seringa vem 
equipada com um Luer lock (6%). USO ÚNICO. 

Utilização
Para o alívio da dor e rigidez articular do joelho em pacientes 
com alterações degenerativas na articulação sinovial. a 
duração em pacientes com grau 1 a 3 foi demonstrada até 12 
meses.
A performance do RenehaVisTM deve-se à sua 
biocompatibilidade e propriedade fisico-quimicas. Os dois 
ácidos de baixo e alto peso moleculares contidos no  
RenehaVisTM são biopolimeros compostos de unidades 
repedidas de N-acetylglucosaminee ácido glucurónico e 
apesar de ser bio sintetizado da bactéria Streptococcus equi 
demonstrou-se ser exatamente o mesmo que o que se 
encontra no corpo humano de forma natural. O 
RenehaVisTM suplementa o ácido hialurónico que se encontra 
de forma natural no corpo humano mas que foi reduzido por 
doença degenerativa ou alterações traumáticas na articulação 
sinovial.

Contra-indicações
Pessoas com alergia ao ácido hialurónico

Avisos e Precauções
Não injetar RenehaVisTM se a área de injeção estiver 
infetada ou se existir evidência de doença de 
pele. RenehaVisTM é de uso único. O conteúdo serve apenas 
para uma injeção única. O remanescente de sobra deve ser 
descartado. Se uma seringa for guardada para uma posterior 
utilização, existe o risco de contaminação e consequente 
infeção. RenehaVisTM não pode ser reesterilizado.

A seringa vem numa embalagem tipo blister e cartão 
externo.

RenehaVisTM é uma seringa estéril, pré-cheia, de dupla 
câmara e pronta a utilizar. É de uso único. Contém:

Câmara 1 > Hialuronato de Sódio Baixo Peso Molecular
(LMW): 0.7ml estéril 2.2% sodium 
hyaluronate  1x106 Da peso molecular.

Chamber 2 > Hialuronato de Sódio Alto Peso Molecular  
(HMW): 0.7ml estéril 1.0% sodium 
hyaluronate  2 x106 Da peso molecular.
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