
INFORMAÇÃO DO PACIENTE

TRILURON™

(Hialuronato de sódio)

Por favor, certifique-se de ler atentamente as seguintes informações importantes. Esta informação não 

substitui o conselho do seu médico. Se você não entender esta informação ou quiser saber mais, pergunte 

ao seu médico.

GLOSSÁRIO

Hialuronanoé uma substância natural que está presente em quantidades muito elevadas nas articulações, pele e olhos. É uma 

parte importante do fluido sinovial (amortecimento) em suas articulações e funciona como lubrificante e amortecedor.

Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)são medicamentos usados   para tratar a dor. Existem muitos exemplos de 

AINEs, incluindo (mas não limitado a) aspirina e ibuprofeno (por exemplo, Advil®, Motrin®, etc). Alguns desses 

medicamentos são vendidos sem receita, enquanto versões mais fortes e potentes podem ser obtidas apenas com 

receita médica.

Osteoartrite (OA)é uma doença articular que se apresenta como um tipo de artrite que envolve o desgaste da 

cartilagem (a camada protetora que cobre as extremidades dos ossos) causada pela perda de qualidade do fluido de 

amortecimento (sinovial) na articulação.

O QUE É TRILURON™?

TRILURON™ é uma mistura estéril que é composta principalmente por um hialuronato de sódio altamente 

purificado que vem de favos de galo. O hialuronato é um produto químico natural encontrado no corpo e está 

presente em uma quantidade particularmente alta nos tecidos das articulações e no fluido que preenche as 

articulações. O próprio hialuronato do corpo age como um lubrificante e um amortecedor na articulação, e é 

necessário para que a articulação funcione corretamente. Na osteoartrite, pode não haver hialuronato suficiente 

e pode haver uma alteração na qualidade do hialuronato no fluido e nos tecidos articulares.

TRILURON™ está disponível em recipientes de vidro de 2 ml ou seringas pré-cheias de 2 ml. 

TRILURON™ é administrado em uma injeção diretamente no joelho.
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PARA QUE É UTILIZADO TRILURON™?

TRILURON™ é usado para aliviar a dor no joelho devido à osteoartrite. É usado para pacientes que 

não obtêm alívio adequado com analgésicos simples ou com exercícios e fisioterapia.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO TRILURON™?

Um estudo de 373 pacientes com dor no joelho devido à osteoartrite foi realizado para coletar 

informações sobre a segurança do TRILURON™ e como ele funciona para aliviar a dor. Havia dois 

grupos de pacientes no estudo. Um grupo recebeu 3 injeções semanais de TRILURON™ no joelho em 

clínicas na França e na Alemanha e o outro grupo recebeu 5 injeções semanais de Hyalgan no joelho em 

clínicas nos Estados Unidos. A dor articular foi medida em todos os pacientes por 6 meses após a 

primeira injeção. Pacientes com dor de osteoartrite do joelho, que não obtiveram alívio de analgésicos 

simples ou de exercícios e fisioterapia, obtiveram alívio da dor comparável, em média, com as injeções 

de TRILURON™ na articulação do joelho, assim como os pacientes que receberam injeções de Hyalgan 

no joelho articulação.

QUE OUTROS TRATAMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OSTEOARTRITE? Se você 

tem osteoartrite, há várias coisas que você pode fazer que não envolvem injeções 

de TRILURON™. Estes incluem o seguinte:

• Tratamentos não medicamentosos

• Evitar atividades que causem excesso de dor nas articulações

• Exercício

• Fisioterapia

• Terapia medicamentosa

• Analgésicos como paracetamol e narcóticos

• Medicamentos que reduzem a inflamação, como aspirina e outros agentes 

antiinflamatórios não esteroides (AINEs), como ibuprofeno e naproxeno

• Corticosteroides que são injetados diretamente na articulação

HÁ ALGUMA RAZÃO PARA NÃO TOMAR TRILURON™?

• Você não deve tomar este produto se tiver tido qualquer reação alérgica anterior ao 

TRILURON™ ou material similar, ou seja, produtos de hialuronato.

• Você não deve receber uma injeção no joelho se tiver infecções ou doenças de pele 

ao redor do local da injeção.



COISAS QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE TRILURON™

• TRILURON™ é apenas para injeção no joelho, realizada por um médico 

qualificado.

• Consulte seu médico se for alérgico a produtos de aves, como penas, ovos 

e aves.

• Imediatamente após a injeção e nas próximas 48 horas, pode ser necessário evitar 

atividades como corrida, tênis, levantamento de peso ou ficar em pé por muito 

tempo.

• Embora os resultados de estudos em ratos e coelhos com TRILURON™ não sugiram que isso 

possa afetar sua capacidade de ter filhos ou causar danos ao seu filho se estiver grávida ou 

amamentando,

• TRILURON™ não foi testado em mulheres grávidas ou lactantes. Deve informar o seu 

médico se pensa que está grávida ou se está a amamentar uma criança.

• A segurança e eficácia de TRILURON™ não foram demonstradas em 

crianças.

POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES

Às vezes, os efeitos colaterais são observados quando TRILURON™ é injetado na articulação do joelho. Estes podem 

incluir:

• Sinais e sintomas locais como dor, inchaço, líquido na articulação, calor ou vermelhidão no local 

da injeção. Normalmente, esses sintomas desaparecem em poucos dias, descansando o 

joelho injetado e aplicando gelo nele. Apenas algumas vezes esses eventos foram mais 

graves e duradouros.

• Foram relatados casos muito raros de infecção na articulação do joelho. Seu médico sabe 

que deve tomar cuidado para prevenir infecções ao injetar TRILURON™.

• Foram relatados sinais e sintomas de uma reação alérgica. Estes podem incluir erupção 

cutânea, comichão, urticária, rubor (ficar vermelho); inchaço do rosto, língua ou 

garganta; dificuldade em respirar ou engolir; e falta de ar. Antes de ser injetado com 

TRILURON™, informe o seu médico se você já teve sinais ou sintomas semelhantes após 

uma injeção de TRILURON™, outros produtos de hialuronano ou produtos de aves, como 

penas, ovos e aves.

Se algum dos sintomas ou sinais acima aparecer após você ser injetado com TRILURON™, ou 

se você tiver quaisquer outros problemas, você deve ligar para o seu médico.



O QUE VOCÊ PRECISA FAZER DEPOIS DE RECEBER A INJEÇÃO DE TRILURON™?

Recomenda-se evitar atividades extenuantes, como esportes de alto impacto (como tênis e corrida) ou 

atividades prolongadas de levantamento de peso por aproximadamente 48 horas após a injeção. Você deve 

conversar com seu médico sobre o momento adequado para retomar tais atividades.

COMO É OFERECIDO TRILURON™?

Seu médico lhe dará uma injeção de TRILURON™ (20 mg/2 mL) em seu joelho. Você 

receberá um total de 3 injeções (1 por semana).
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