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RESUMO

O creme protetor-barreira Dermamon® é amplamente utilizado em
humanos acamados, principalmente os que sofrem de incontinência
urinária ou fecal, ou ainda em bebês na prevenção e tratamento de
assaduras. Seu uso na medicina veterinária ainda não havia sido
mencionado, neste artigo realizamos tratamento com o produto em um
cão, macho, pequinês, castrado, 7 anos, o qual foi acometido por hérnias
de disco que levaram a lesão medular de grau 4, ocasionando a
paraplegia do paciente e levando a dupla incontinência crônica e ao uso
de fraldas. Os objetivos deste relato de caso em geral foram averiguar a
eficácia do creme protetor-barreira em casos de incontinência na
Medicina Veterinária, em específico na prevenção e tratamento de tais
lesões em cão acometido por paraplegia, utilizando metodologia
qualitativa. Para a prevenção de lesões causadas pela urina e fezes,
incialmente era aplicado pomadas comuns para prevenção de assaduras
em bebês, as quais não possuíam resultado satisfatório. Devido a não
evolução do paciente com a fisioterapia, continuando com a não
sensibilidade pélvica, buscamos uma solução mais eficiente para a
prevenção e tratamento das dermatites associadas à incontinência. Com
base nas respostas obtidas na literatura e em tratamento humano,
demonstrando os benefícios do uso do creme em casos de incontinência,
instituímos o tratamento com o creme protetor-barreira Dermamon® no
paciente canino, o qual demonstrou-se eficaz e satisfatório, prevenindo
lesões ocasionadas pela incontinência e tratando as lesões já instaladas,
permitindo completa recuperação da pele, melhora no conforto e bem
estar do animal, além de facilitar e agilizar a higienização do mesmo no
dia a dia.
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