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Os fitoterápicos são obtidos empregando-se matérias-primas ativas vegetais. A diferença entre eles e os medicamentos alopáticos, é que os fitoterápicos atuam de modo mais amplo, pois
vários componentes atuam ao mesmo tempo (efeito sinérgico). Ao longo do tempo, tem havido uma prática de colocar substâncias em feridas com o objetivo de melhorar a cicatrização.
A cicatrização é uma resposta do organismo a uma injúria e consiste de uma ação coordenada
e eficiente de elementos dos sistemas imune e celular, para a reconstituição do tecido lesionado. Atualmente há um interesse crescente em produtos naturais, existindo diversos fármacos
produzidos a partir de plantas medicinais. As feridas podem ser abertas ou fechadas, limpas,
contaminadas, ou infectadas. Embora o processo cicatricial esteja dividido em quatro fases,
na realidade elas são interdependentes e sobrepostas dinamicamente no tempo. Na maioria
dos fitoterápicos de aplicação tópica o local de ação é superficial. Poucas vezes a ação ocorre
na epiderme, derme e hipoderme. O objetivo do presente trabalho é relatar os efeitos do uso
tópico de produto a base de plantas medicinais em feridas cutâneas decorrentes de acidentes
em cavalos de corrida, quando se buscou alternativas satisfatórias para a cicatrização por segunda intenção. Para tal,utilizou-se feridas em 3 equinos adultos, PSI,alojados no Jockey Club
Brasileiro. As lesões eram abertas e localizadas em diferentes regiões (metatarso, abdômen e
antebraço). As mesmas eram tratadas diariamente empregando-se a solução higienizadora de
ferimentos Fitoclean® (Organnact) composta por plantas que promovem limpeza profunda
com ação adstringente. Evidenciou-se melhora na cicatrização após a segunda semana de uso,
quando havia quase completa re-epitelização da área lesionada. Foi possível observar contração
da área lesionada em sua maioria, por volta de 15 dias de tratamento, diferentemente de outros
casos em que não se utilizou o produto no mesmo período de tratamento. Concluiu-se que o
uso tópico de Fitoclean® nas feridas beneficiou o processo de cicatrização.
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