Preserve a
qualidade de seu
relacionamento

A atrofia vaginal leva a uma diminuição dos
nutrientes, fibras elásticas e de colágeno da
mucosa vaginal , muitas vezes seguidos de dor,
irritação e diminuição na lubrificação.
Assista o vídeo QR
Acesse também o site : www.monalisatouch.com.br

Se negligenciados, estes distúrbios podem afetar
negativamente sua sexualidade , a sua qualidade
de vida e de seu parceiro.

Esclareça suas
dúvidas com seu
médico

O médico é, sem dúvida, a pessoa mais indicada
para você relatar , sem constrangimentos, este
tipo de problema : ele pode ajudá-la a esclarecer
suas dúvidas , e indicar a melhor solução para suas
necessidades e saúde.

POR FAVOR
NÃO PERTURBE
O desconforto feminino durante a menopausa é um
problema conhecido e de fácil solução.
Mas nem todas falam sobre isso.

Pergunte à seu médico.
Ele sabe como ajudá-la.
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Atrofia vaginal :
Atinge 45% das
mulheres durante
a menopausa

É um distúrbio que pode ter um efeito muito
importante no humor e na qualidade de seu
relacionamento.
Entre as mulheres que sofrem com isso:

75% 	 relataram que a atrofia vaginal afeta

negativamente suas vidas.
63% 	 não reconheceram a atrofia vaginal
como uma condição crônica.
44% 	informaram que não consultaram um
ginecologista para encontrarem uma
solução.
4%		 só reconheceram os sintomas comuns
da atrofia vaginal *
*R. E. Nappi and M. Kokot-Kierepa “Vaginal Health:
Insights, Views & Attitudes (VIVA)”
Climateric 2012-15:36-44

Os distúrbios
vaginais ainda
são um tabu ?

Você também
sofre de atrofia
vaginal ?

Temos a tendência de considerarmos a
menopausa como uma doença crônica e os seus
sintomas como distúrbios inevitáveis. No entanto,
trata-se de um momento evolutivo da vida , e um
sinal para cuidarmos melhor de nós mesmos.

Atrofia vaginal pode ocorrer também no período
de pré-menopausa , e alguns sintomas podem
estar associados, tais como :

A falta de estrógeno é a principal causa da atrofia
vaginal, também conhecida como vagina
ressecada : as mucosas tornam-se mais finas, mais
frágeis, menos elásticas e lubrificadas ; alterações
do pH com as defesas naturais reduzidas.
Inflamação e dor são problemas diários , mas mesmo
assim, muitas vezes preferimos manter o silêncio.
Então, vamos falar sobre isso.

•
•
•
•
•

Coceira e ardor na área vulvo-vaginal
Corrimento e odor causado pelo aumento do pH
Estímulo freqüente para urinar
Cistite recorrente
Falta de lubrificação e dor durante a relação sexual

Se você se identifica com alguns desses sintomas,
procure seu médico e ele irá indicar o melhor
tratamento que atenda suas necessidades.

MonaLisa Touch
Reconcilie-se com
sua feminilidade
TM

MonaLisa TouchTM é um novo tratamento assistido
a laser, sem os efeitos colaterais das terapias
hormonais, concebido e disponibilizado pelos
laboratórios italianos da DEKA.
Graças à sua segurança, e por ser minimamente
invasiva, a interação da luz laser com as paredes
vaginais, reativam o metabolismo das células
atróficas , estimulando a produção de colágeno,
facilitando e reparação da fisiologia genital.
MonaLisa TouchTM não produz efeitos colaterais, é
rápido (mais rápido que a coleta de um exame de
Papanicolau), indolor, sem a necessidade de anestesia.
™

