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Solensia (frunevetmab) 
Resumo do Solensia e das razões por que está autorizado na UE 

O que é o Solensia e para que é utilizado? 

O Solensia é um medicamento veterinário que contém a substância ativa frunevetmab. É utilizado em 
gatos para o alívio da dor associada à osteoartrite. 

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo. 

Como se utiliza o Solensia? 

O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. 

O Solensia é uma solução injetável para gatos. É administrado por via subcutânea (sob a pele), à dose 
recomendada de 1 a 2,8 mg/kg de peso corporal, uma vez por mês. 

Para mais informações sobre a utilização do Solensia, consulte o Folheto Informativo ou contacte o 
médico veterinário ou o farmacêutico. 

Como funciona o Solensia? 

A substância ativa do Solensia é o frunevetmab, um anticorpo monoclonal felinizado (um tipo de 
proteína específica dos gatos) concebido para reconhecer uma proteína chamada fator de crescimento 
do nervo (FCN), que está envolvida na regulação da dor, e ligar-se a ela. Quando se liga à FCN, o 
frunevetmab impede que a FCN se ligue aos seus recetores nas células nervosas, onde regula a 
sinalização da dor. Desta forma, ajuda a aliviar a dor associada à osteoartrite. 

Quais foram os benefícios demonstrados pelo Solensia durante os estudos? 

O Solensia foi investigado em três estudos de campo, um principal e dois exploratórios. Todos os 
estudos foram realizados em consultórios veterinários nos EUA. 

O ensaio de campo pivô incluiu 275 gatos de uma forma geral saudáveis mas com sinais clínicos de 
osteoartrite em, pelo menos, duas articulações ou segmentos vertebrais, com dor. Os gatos receberam 
a dose recomendada (1 a 2,8 mg/kg de peso corporal) do Solensia ou um placebo (tratamento 
simulado) uma vez por mês durante três meses. 
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O principal parâmetro de avaliação do êxito do tratamento foi uma pontuação da dor (numa escala de 
3 a 15) avaliada pelos donos, utilizando uma escala de classificação padrão conhecida como Medidas 
de Resultados Específicas do Cliente (CSOM). As taxas de CSOM correspondem à resposta do gato ao 
tratamento da dor, observando a atividade física, a sociabilidade e a qualidade de vida do gato. 

Cerca de 76 % dos gatos que receberam frunevetmab tiveram um tratamento bem sucedido (definido 
como uma redução de pelo menos 2 pontos na pontuação total do CSOM e nenhum aumento em 
qualquer pontuação individual), em comparação com 65 % nos gatos que receberam o placebo. 

Quais são os riscos associados ao Solensia? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao Solensia (que podem afetar até 1 em cada 10 
animais) são reações na pele (comichão, inflamação na pele e perda de pelo). 

O Solensia é contraindicado em gatos com menos de 1 ano de idade ou com peso inferior a 2,5 kg, 
bem como em gatos que se destinem a ser usados para reprodução ou gatas gestantes ou lactantes. 
Para a lista completa de 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? 

Foram incluídas informações de segurança no Resumo das Características do Medicamento e no 
Folheto Informativo do Solensia, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de saúde e 
pelos donos ou cuidadores dos animais. 

Em caso de autoinjeção acidental, podem ocorrer reações de hipersensibilidade, incluindo anafilaxia. A 
autoadministração acidental repetida pode aumentar o risco de reações de hipersensibilidade. As 
mulheres grávidas, que tentam engravidar ou que estejam a amamentar devem tomar extrema 
precaução para evitar a autoinjeção acidental. Em caso de autoinjeção acidental, deve-se consultar 
imediatamente um médico e mostrar-lhe o Folheto Informativo ou o rótulo. 

Por que foi autorizado o Solensia na UE? 

O estudo principal demonstrou que o Solensia foi eficaz na redução da dor em gatos com osteoartrite e 
que os efeitos secundários são controláveis. A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os 
benefícios do Solensia são superiores aos seus riscos e que pode ser aprovado para utilização na UE. 

Outras informações sobre o Solensia 

Em 17 de fevereiro de 2021, o Solensia recebeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida 
para toda a UE. 

Para mais informações sobre o Solensia, consulte o sítio Internet da Agência em: 
https://ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Solensia. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em 04-2021. 
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