
DEPOIMENTO DE SUCESSO 
Pomada Cicatrizante 

 
 

 
Paciente: Filomena, felino, SRD, 3 meses, 1kg, 
fêmea inteira 

Médica Veterinária: Beatriz Vazquez 

Colaborador Ibasa: Beatriz Vazquez 

Local: São Paulo, São Paulo, Brasil 

 
Anamnese 

O animal foi encontrado abandonado em um ponto de ônibus, após o resgate foi observado 

um corte profundo no membro anterior direito na região próxima ao coxins. 

 

Exame Clínico  

No exame clínico não foram observadas alterações, o animal se encontrava estável. Apenas 

foi observada lesão no membro anterior direito na região próxima ao coxins. 

 

Exames Complementares 

Foi realizado exame radiográfico no membro lesado e não foram identificadas fraturas na 

região. 

 

Suspeita Clínica 

Ferimento por objeto perfuro cortante. 

 

Tratamento 

Produto Ibasa utilizado: Pomada Cicatrizante 

- Limpeza com soro fisiológico na região 

- Aplicação da Pomada Cicatrizante na lesão 

- Aplicação de gaze e atadura na região 

 Procedimento realizado 2x ao dia, até total cicatrização da região. 

 

Evolução Clínica 

Animal apresentou cicatrização rápida e efetiva com o uso Pomada Cicatrizante Ibasa. Três 

dias após o início do tratamento era possível observar melhora clínica com diminuição das 

margens da lesão e fechamento total da lesão com 21 dias de tratamento. A Pomada 

Cicatrizante Ibasa não possui na composição antibiótico ou corticoide, mas apresenta 

antisséptico que reduz a proliferação bacteriana e auxilia no processo de cicatrização. 



 

Figura 1: A) dia 0 – início do tratamento – animal apresentando lesão profunda na porção distal do 

membro anterior direito B) 3 dias após o início do tratamento – é possível visualizar a diminuição 

da margem da ferida C) 17 dias após o início do tratamento – aumento da margem de cicatrização 

com ferimento quase totalmente fechado D) 25 dias após o início do tratamento – ferimento 

fechado  

 

 

Conclusão 

A Pomada Cicatrizante Ibasa foi eficaz no auxílio à cicatrização da lesão. O produto 

cumpriu com que é relatado em outros casos com ação cicatricial rápida, boa força de 

tensão e cicatrização normotrófica.  
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