
PROTOCOLOS
DE PODOLOGIA



A onicocriptose, mais conhecida como unha encravada, é uma condição que geralmente 
afeta pessoas que: 

O nome “onicocriptose” vem do grego e significa unha escondida. 

Usam sapatos apertados ou de bico fino; 

Praticam esportes ou outras atividades que causem trauma nas unhas dos pés; 

Usam meias sintéticas ou muito apertadas; 

Possuem o dedo muito largo ou desviado, que favorece a compressão pelo sapato; 

Que cortam as unhas arredondando os cantos. 

Tradicionalmente, a onicocriptose pode ser dividida em 3 estágios, de acordo com o seu 
grau de gravidade, a saber: 

Existe edema, rubor e dor que aumenta à pressão.
Estágio 1 (leve)

Mantém todos os sinais e sintomas do estádio 1, existindo também infecção. Apresenta, 
muitas vezes, tecido de granulação, liberação de exsudado ou ulceração do tecido 
afetado.

Estágio 2 (moderado)

Inflamação crônica com formação de tecido de granulação epitelizado e alteração 
hipertrófica da lâmina ungueal.
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Estágio 3 (severo)

Estágios

Onicocriptose
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Protocolos

1) Higienizar com um bom higienizante à base de alecrim e enxugar bem. 

2) Provocar emoliência com emoliente, de preferência à base de papaia. 

3) Secar e irradiar a luz vermelha do Vitality com 3 J (1 minuto com o novo Vitality ou 7 minutos 
com o Vitality antigo). 

4) Limpar a região do granuloma com a goivinha ou nuclear 208. 

5) Com a goiva nº 2, fazer a extração da espícula. 

6) Lavar com soro fisiológico e secar bem, principalmente ao redor do eponíquio e no sulco 
ungueal. 

7) Irradiar a luz azul do Vitality com 6 J (1min 14s com o novo Vitality ou 5min 30s com o Vitality 
antigo). 

8) Retirar fiapos bem pequenos de gaze e introduzir no sulco ungueal, afastando o tecido da 
lâmina, use um óleo cicatrizante, de preferência os fitoterápicos à base de melaleuca, tomi-
lho, semente de uva e óleo de copaíba. 

9) Fazer um curativo oclusivo. 

10) Pedir para o paciente retornar em 24 horas. 

Home care: para onicocriptose não se indica nada, pois o paciente terá que retornar para 
reavaliação. 

Protocolo - Granuloma Piogênico Grau I

1) Higienizar com um bom higienizante à base de alecrim e enxugar bem. 

2) Provocar emoliência com emoliente, de preferência à base de papaia. 

3) Secar e irradiar a luz vermelha do Vitality com 5 J (1min 40s com o novo Vitality ou 11 minu-
tos com o Vitality antigo) para analgesia. 

4) Limpar a região do granuloma com a goivinha ou nuclear 208. 

5) Com a goiva nº 2, fazer a extração da espícula. 

6) Lavar com soro fisiológico e secar bem, principalmente ao redor do eponíquio e no sulco 
ungueal. 

7) Irradiar 7 J (1min 40s com o novo Vitality ou 6min 20s com o Vitality antigo) do LED azul do 
Vitality para oxigenar e cicatrizar. 

8) Retirar fiapos bem pequenos de gaze e introduzir no sulco ungueal, afastando o tecido da 
lâmina, use um óleo cicatrizante, de preferência os fitoterápicos à base de melaleuca, tomi-
lho, semente de uva e óleo de copaíba. 

Protocolo - Granuloma Piogênico Grau II
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9) Fazer um curativo oclusivo. 

10) Pedir para o paciente retornar em 24 horas. 

Home care: para onicocriptose não se indica nada, pois o paciente terá que retornar para 
reavaliação. 

1) Higienizar com um bom higienizante à base de alecrim e enxugar bem. 
2) Provocar emoliência com emoliente, de preferência à base de papaia. 

3) Secar e irradiar a luz vermelha do Vitality com 5 J (1min 40s com o novo Vitality ou 11 
minutos com o Vitality antigo) para analgesia. 
4) Limpar a região do granuloma com a goivinha ou nuclear 208. 
5) Com a goiva nº 2, fazer a extração da espícula. 
6) Lavar com soro fisiológico e secar bem, principalmente ao redor do eponíquio e no sulco 
ungueal. 
7) Irradiar a luz azul do Vitality com 9 J (1min 53s com o novo Vitality ou 8 minutos com o 
Vitality antigo) para oxigenar e cicatrizar.
8) Retirar fiapos bem pequenos de gaze e introduzir no sulco ungueal, afastando o tecido da 
lâmina, use um óleo cicatrizante, de preferência os fitoterápicos à base de melaleuca, 
tomilho, semente de uva e óleo de copaíba. 
9) Fazer um curativo oclusivo. 
10) Pedir para o paciente retornar em 24 horas. 
Home care: para onicocriptose não se indica nada, pois o paciente terá que retornar para 
reavaliação. 

Protocolo - Granuloma Piogênico Grau III

1) Higienizar com um bom higienizante à base de alecrim e enxugar bem. 

2) Provocar emoliência com emoliente, de preferência à base de papaia. 

3) Realizar exérese da parte da lâmina comprometida. 

4) Realizar curetagem das macerações com o nuclear 209 ou, de preferência, profissional. 

5) Limpar o sulco ungueal e as pregas ungueais. 

6) Realizar brocagem com broca de porcelana vermelha. 

7) Lavar com soro fisiológico e secar bem. 

8) Aplicar azul de metileno 0,01% e irradiar 7J da luz vermelha do Vitality (2min 17s com o 
novo Vitality ou 15min 30s com o Vitality antigo). 

9) Irradiar a luz azul do Vitality com 10 J (2min 06s com o novo Vitality ou 9 minutos com o 
Vitality antigo) para ação bactericida e regeneração tecidual.

10) Aplicar um finalizador, de preferência, fitoterápico. 

Protocolo - Onicomicose 
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1) Higienizar com um bom higienizante à base de alecrim e enxugar bem. 

2) Provocar emoliência com emoliente, de preferência à base de papaia. 

3) Promover esfoliação com preferência para gomagem ou grânulos finos. Esfregar bastante 
e delicadamente até soltar a pele morta. 

4) Lavar com soro fisiológico e enxugar bem 

5) Irradiar a luz vermelha do Vitality com 7 J (2min 17s com o novo Vitality ou 15min 30s com 
o Vitality antigo) pontualmente. Divida o pé em quatro com uma linha imaginária.

6) Aplicar um creme bem umectante e ocluir com filme osmótico por 20 minutos. 

7) Retirar o filme osmótico e massagear até a completa absorção do produto. 

8) Irradiar a luz azul do Vitality com 9 J (1min 53s com o novo Vitality ou 8 minutos com o 
Vitality antigo) para ação bactericida e regeneração tecidual de forma pontual. Divida o pé 
em quatro com uma linha imaginária.

9) Pedir para o paciente retornar após uma semana. 

 
Home care: Indicar ao paciente um creme à base de semente de uva, lanolina ou aveia. 

11) Pedir para o paciente retornar após uma semana. 

Home care: Indicar um antimicótico, de preferência, um blend. Nunca usar óleo de 
melaleuca puro, é necessário o uso de um óleo carreador para diluição. 

Protocolo - Psoríase

1) Higienizar com um bom higienizante à base de alecrim e enxugar bem. 

2) Provocar emoliência com emoliente, de preferência à base de papaia. 

3) Com a goiva nº 12 ou 15, fazer o desbastamento, retirando todo o excesso de 
hiperqueratoses. 

4) Usar lixa de gramatura 80, passando em todo o plantar, se mantendo mais onde a 
hiperqueratose é maior. 

5) Usar lixa de gramatura 400 em todo o plantar para acabamento. 

6) Esfoliar com preferência para gomagem ou grânulos finos. 

7) Lavar com soro fisiológico e enxugar bem. 

8) Irradiar a luz azul do Vitality com 9 J (1min 53s com o novo Vitality ou 8 minutos com o 
Vitality antigo) na área afetada para ação bactericida e regeneração tecidual. 

9) Finalizar com uma massagem com creme à base de parafina e Aloe vera. 

10) Pedir para o paciente retornar após uma semana. 

Home care: Indicar manutenção diária à base de lanolina, amêndoa, glicerina e ureia. 

Protocolo - Fissuras
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Todos os protocolos desta apostila foram elaborados por Roseli 
Oliver, que é técnica em podologia pela Salva Pés, podologista 
pela Unicesumar, técnica em enfermagem pela Primaz, 
auriculoterapeuta, técnica em estética pelo Senac, qualificada 
em pés diabéticos pela FAETEC, ozonioterapeuta pela Associação 
de Ozonioterapia do RJ e pela IBO3.A, tem curso de Nanoskin, é 
terapeuta do esparadrapo e educadora de cursos livres. 

2 aplicações de LED 6 aplicações de LED 10 aplicações de LED

Fotos do Procedimento


