
SYNVISC-ONE (hilano G-F 20) é comercializado em uma seringa de vidro de 10 mL contendo 6 

mL de hilano G-F 20. Indicações: Para administração intra-articular a ser efetuada por um 

médico, para o tratamento da dor associada a osteoartrite do joelho em pacientes que 

falharam em responder adequadamente a terapia conservadora nãofarmacológica e 

analgésicos simples. Instruções para dosagem: O esquema de tratamento recomendado é de 

uma injeção na articulação do joelho. A injeção pode ser repetida seis meses após a primeira 

injeção, se os sintomas do paciente justificarem a aplicação. Reg. MS: 81807850000.  

SYNVISC (hilano G-F 20) é comercializado em uma seringa de vidro de 2,25 mL contendo 2 mL 

de hilano G-F 20. Indicações: Para administração intra-articular a ser efetuada por um médico, 

para o tratamento da dor associada à osteoartrite do joelho, do quadril, do tornozelo e do 

ombro. Instruções para dosagem: Osteoartrite do joelho: O esquema de tratamento 

recomendado com Synvisc é de três injeções no joelho, com intervalo de uma semana entre 

cada injeção. Osteoartrite do quadril, Osteoartrite do tornozelo e Osteoartrite do ombro: 

Recomenda-se tratamento inicial com uma única injeção. Se, entretanto, não houver alívio 

sintomático adequado após essa injeção, recomenda-se administrar uma segunda injeção. 

Dados clínicos demonstram que os pacientes se beneficiam dessa segunda injeção quando ela 

é administrada entre 1 e 3 meses depois da primeira. Reg. MS: 81807850001.  

SYNVISC OU SYNVISC-ONE. Contraindicações: Synvisc ou Synvisc-One não 

devem ser injetados na articulação se existir uma estase venosa ou linfática no 

membro afetado. Não devem ser utilizados em articulações infectadas ou 

gravemente inflamadas, ou em doentes com doenças de pele ou infecções na 

área do local da injeção. Advertências: Não injetar por via intravascular. Não 

injetar extra-articularmente ou nos tecidos ou na cápsula sinovial. Não faça uso 

concomitante de desinfetantes que contenham sais quaternários de amônio 

para o preparo da pele, pois o hialuronato pode precipitar na presença deles. 
Precauções: Synvisc ou Synvisc-One não devem ser usados se houver grande derrame intra-

articular anterior à injeção. Como em qualquer procedimento invasivo em articulação, 

recomenda-se que o paciente evite atividades intensas após a injeção intra-articular, e só 

retorne às atividades habituais depois de alguns dias. Não há estudos clínicos realizados com 

Synvisc e com Synvisc-One em gestantes ou em menores de 18 anos de idade. Synvisc e 

Synvisc-One contêm pequenas quantidades de proteína aviária e não deve ser usado em 

pacientes com hipersensibilidades relacionadas a este tipo de produto. Eventos Adversos: 

Eventos adversos envolvendo a articulação onde foi feita a injeção: dor passageira e/ou 

inchaço e/ou derrame da articulação injetada podem ocorrer após injeções intra-articulares de 

Synvisc ou Synvisc-One. Em alguns casos o derrame pode ser extenso e causar dor acentuada; 

é importante remover e analisar o líquido para descartar a possibilidade de infecção ou 

artropatias. Essas reações geralmente diminuem no prazo de alguns dias. O benefício clínico 

do tratamento pode ainda ser aparente após essas reações. IB170619. Última revisão: 

17/10/2019  

 

 


