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HorStem (células estaminais mesenquimais do cordão 
umbilical equino) 
Resumo do HorStem e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o HorStem e para que é utilizado? 

O HorStem é um medicamento veterinário utilizado no tratamento da claudicação associada a uma 
doença articular degenerativa ligeira a moderada (osteoartrite) em cavalos. Contém a substância ativa 
células estaminais mesenquimais do cordão umbilical equino. Trata-se de células estaminais extraídas 
do cordão umbilical de cavalos dadores quando nasce um potro, cultivadas em laboratório para 
aumentar o seu número. As células estaminais podem evoluir para outros tipos de células. 

Como se utiliza o HorStem? 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. O HorStem é administrado apenas por 
um veterinário na forma de uma injeção única na articulação afetada. 

Para obter informações adicionais sobre a utilização do HorStem, leia o Folheto Informativo ou 
contacte o médico veterinário ou o farmacêutico. 

Como funciona o HorStem? 

Não é claro o modo como o HorStem atua em cavalos com osteoartrite. As células estaminais 
mesenquimais podem ter efeitos no sistema imunitário, bem como efeitos anti-inflamatórios, e podem 
possuir propriedades de regeneração de tecidos. Pensa-se que estas propriedades desempenhem um 
papel no efeito do HorStem. 

Quais foram os benefícios demonstrados pelo HorStem durante os estudos? 

Num estudo de campo de cavalos com osteoartrite ligeira a moderada, 16 cavalos receberam uma 
injeção de HorStem na articulação afetada e 17 cavalos receberam uma injeção de placebo 
(tratamento simulado). Os cavalos foram examinados nos dias 14, 35 e 63. O parâmetro de êxito do 
tratamento foi uma redução da claudicação para grau 1 ou inferior, utilizando uma escala aceite para a 
medição de claudicação de equídeos (escala de 0 a 5, em que 0 é ausência de claudicação, e 5 é 
claudicação grave). Doze cavalos foram tratados com êxito com HorStem (taxa de êxito de 75 %) no 
dia 63, em comparação com apenas 4 do grupo de controlo (taxa de êxito de 25 %). 
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Quais são os riscos associados ao HorStem? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao HorStem (que pode afetar mais de 1 em cada 
10 cavalos) são sinovite de curta duração (inflamação do revestimento articular) com claudicação 
grave, derrame articular (aumento de fluido na articulação) e dor à palpação 24 horas após a injeção. 
Observa-se uma melhoria substancial nas 48 horas seguintes e resolução completa nas duas semanas 
seguintes. Em caso de inflamação grave, pode ser necessário um tratamento com um medicamento 
anti-inflamatório (AINE). 

Para a lista completa dos efeitos secundários e das restrições de utilização, consulte o Folheto 
Informativo. 

Quais as precauções a tomar pela pessoa que administra o medicamento ou 
entra em contacto com o animal? 

As mãos devem ser sempre lavadas após a administração do medicamento. 

Deve ser tomada precaução para evitar autoinjeções acidentais. Em caso de autoinjeção acidental, 
deve-se consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe o Folheto Informativo ou o rótulo. 

Qual é o intervalo de segurança em animais destinados à produção de 
alimentos? 

O intervalo de segurança é o período de tempo que deve ser respeitado após a administração de um 
medicamento antes de o animal ser abatido e a sua carne utilizada para consumo humano. 

O intervalo de segurança para a carne derivada de cavalos tratados com o HorStem é de zero dias, o 
que significa que não existe um tempo de espera obrigatório. 

Por que foi autorizado o HorStem na UE? 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios do HorStem são superiores aos seus 
riscos e que o medicamento pode ser autorizado para utilização na UE. 

Outras informações sobre o HorStem 

Em 19/06/2019, o HorStem recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para toda a 
UE. 

Para informações adicionais sobre o HorStem consulte o sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em fevereiro de 2019. 
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