
 Dor durante o ato sexual?

 Ressecamento na vagina?

 Vergonha da flacidez na área íntima?

 Perda de xixi ao sorrir, tossir ou malhar?

Existe um tratamento que é indicado 
para algumas destas situações.

Quer saber mais sobre ele? 

Leia agora! 

Dra. Renata Rabelo
Diretora Técnica 

CRM-TO 2012 | RQE 1081

Você já sentiu...



O que você sente é mais comum 
do que você imagina.

Este sentimento pode estar 
comprometendo o seu bem-
estar físico, psicológico e social.

Que tal buscar o diagnóstico e o 
tratamento adequado?

Escolha viver de 
forma saudável e 

plena! 

Se sua qualidade de vida 
está comprometida, saiba 

um pouco mais sobre o 
tratamento íntimo com o 

laser Athena. 



Quando o sexo 
machuca, a intimidade 

tende a ser evitada. 

 As paredes da vagina se tornam
finas por vários fatores (idade,
parto normal,  radioterapia, entre
outros). Isso deixa a vagina mais
suscetível à ocorrência de
ressecamento, coceira, queimação
e dor.

 A mulher sente vergonha da
flacidez  vulvar e teme um possível
escape de urina durante o sexo.

 A penetração pode causar
desconforto, dor e sofrimento.

A dor na relação sexual 
afeta a autoestima e a 
cumplicidade do casal. 

A mulher que valoriza a qualidade da 
relação sexual deve falar sobre o 
problema, procurando atendimento 
médico para diagnóstico e orientação 
sobre um eventual tratamento.



O tratamento com 
o laser Athena

O Athena é um tipo de 
laser usado para melhorar 

a funcionalidade e a 
estética íntima feminina. 

 Trata-se de um laser direcionado a
estimular a produção de colágeno
no canal vaginal e em volta
dele. Esta técnica se destaca pela
segurança, facilidade de aplicação
e bons resultados no tratamento
íntimo.

 O Athena tem resultados
comprovados na melhora da
lubrificação vaginal, da flacidez
vulvovaginal, do prazer sexual e da
incontinência urinária de esforço.

Sua vida pode melhorar com 
diagnóstico correto e com um 
tratamento prático, rápido, 
gradativo e praticamente 

indolor! 



Sorria, pratique 
atividades físicas, 
aproveite o prazer 

sem medo de sentir 
vergonha ou dor. 

Escolha ser feliz! 

A Clínica Renata Rabelo 
oferece o laser Athena,
com atendimento por 
dermatologista apta a 

melhorar a funcionalidade e 
a estética da área íntima.
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