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O onicomicose é uma infecção fúngica 
causada por dermatófitos que afeta a 
população em todo mundo principalmente 
as unhas dos pés. Os fatores para pré-
disposição da onicomicose são traumas 
ungueais, idade avançada, diabetes, 
disfunção hormonais e fatores 
imunológicos. O uso de calçado fechado é 
mais um fator que pode favorecer o 
aumento dos fungos nas unhas 
cometidas, por ser um local escuro, 
quente e sem ventilação. Objetivo do 
trabalho foi empregar o uso associado da 
aplicação de alta frequência com o 
Fortalecedor de Unhas Natural da linha 
Bálsamo Verde da marca Awi Cosmético 
Natural para tratamento de onicomicose.  
 
 
 
Todas as etapas do tratamento teve o 
consentimento do paciente que foi 
orientado pela podóloga responsável pelo 
estudo. Os atendimentos no consultório 
de podologia foram realizados uma vez 
por semana até o quarto mês de 
tratamento, após esse período as visitas 
foram mensais até completar 12 meses.  
Foram realizados os seguintes 
procedimentos em consultório: assepsia 
do local; onicotomia; onicoabrasão; 
extirpação parcial da lâmina; retirada de 
onicofose; demarcação da área 
comprometida; aplicação de alta 
frequência por 3 minutos e aplicação de 
uma gota do Fortalecedor de Unhas 
Natural em cada hálux. Além disso, foi 
orientado a aplicar Bálsamo Verde duas 
vezes ao dia em seu domicílio.  
 
 

Após o terceiro mês de tratamento 
observou-se uma melhora nos aspectos 
de coloração na lâmina ungueal e o 
crescimento uniforme com aparência 
saudável da unha. A eliminação da 
onicomicose se deu gradativamente ao 
longo do período 12 meses de tratamento.  
 
 
 
O tratamento sinérgico de podoprofilaxia, 
desbaste, aplicação de alta frequência 
mais o Fortalecedor de Unhas Natural 
mostrou resultados significativos para a 
eliminação de onicomicose em estágio 
severo de infecção. Convém registrar que 
o paciente foi dedicado, assíduo e 
colaborador, proporcionando um 
excelente resultado final. Esse estudo foi 
uma contribuição bastante relevante para 
área da saúde, haja vista a escassez de 
publicações relacionadas ao tratamento 
de onicomicose com produtos naturais 
associados com outras técnicas utilizadas 
na podologia. Esse estudo incentiva 
profissionais da área a buscarem 
alternativas de tratamentos e demonstra o 
potencial para a pesquisa, na busca de 
terapias mais apropriadas para a saúde e 
bem-estar.  
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