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avançada tecnologia, ATHENA® 
de ETHEREA®  agrega uma 
exclusiva e completa plataforma de 
tratamentos, oferecendo um 
procedimento de ampla indicação 
clínica e cosmética e garantindo 
extrema segurança e satisfação de 
resultados. 

Além do tratamento de coceira, incontinência 
ur inár ia,  ressecamento e s intomas gerais 
relacionados à atrofia vulvovaginal, auxilia também 
no clareamento externo da região íntima e na redução 
da flacidez nos grandes lábios, tornando a saúde 
sexual das suas pacientes cada vez mais prazerosa.

O tratamento é relativamente rápido, praticamente 
indolor, sem efeitos colaterais ou sem downtime 
relativo, pois a paciente apenas terá que ficar sem 
relações sexuais por 7 dias, o ETHEREA-MX® 
DUALMODE® ATHENA® promete resultados 
duradouros e com ampla refêrencia clínica, aumenta 
a assim a autoestima feminima.

O Tratamento 
Ginecológico a 

Laser com ótimos 
resultados

Saúde Íntima

Tudo que a Tecnologia 
ATHENA® pode fazer 
por você



Não importa a idade. 
O cuidado com a saúde íntima faz 
parte do dia-a-dia da mulher.

Acoplado à plataforma ETHEREA-
MX®, DualMode® ATHENA® 
oferece infinitas possibilidades para 
sua prática clínica, agregando uma 
versatilidade terapêutica única, além 
de procedimentos rápidos e 
seguros.

Conheça o ETHEREA-MX® 
ATHENA®, um método de 
tratamento para a região íntima da 
mulher que oferece um 
procedimento minimamente invasivo 
e praticamente indolor, preciso, sem 
downtime relativo e com alto índice 
de satisfação, através de resultados 
clinicamente comprovados.



laser ideal para:

Handpiece fracionado, com 
emissão angular em 90º, 
indicada principalmente para 
o tratamento da incontinência 
urinária na síndrome gênito-
urinária da menopausa.

TRATAMENTO ÍNTIMO A LASER
Atrofia vulvovaginal

Ressecamento vaginal

Incontinência urinária

Efeito skin tightening

Clareamento externo da 
região íntima

Redução da flacidez dos 
grandes lábios

DualMode® ATHENA® é um 
m é t o d o  d e  t r a t a m e n t o 
revolucionário que promove a 
melhoria da saúde da mulher 
na fase da pós-menopausa, 
a tuando  com prec isão , 
segurança e eficácia no 
t r a t a m e n t o  d a  a t r o fi a 
vulvovaginal, ressecamento 
v a g i n a l  e  c o m b a t e  à 
incontinência urinária. 

ATHENA oferece ainda um 
procedimento:

Ÿ minimamente invasivo e 
praticamente indolor;

Ÿ máxima precisão através 
da tecnologia DualMode®;

Ÿ t r a t a m e n t o  s u a v e  e 
seguro, com sistema de 
amplo controle;

Tratamento revolucionário 
que promove a melhoria da 
saúde íntima da mulher de 
forma global incluindo a fase 
da pós-menopausa, atuando 
com precisão, segurança e 
eficácia.

Ÿ sem downtime relativo no 
pós-tratamento;

T O D O  O  P O D E R  D A 
TECNOLOGIA EM PROL DA 
SUA SAÚDE E BEM-ESTAR

Ÿ procedimento rápido, com 
duração de cerca de 30 
minutos;

Ÿ satisfação do paciente 
garantida, com resultados 
comprovados;

Handpiece fracionado, com 
emissão em 360º, é indicada 
para o tratamento da atrofia 
v u l v o v a g i n a l  e  o 
ressecamento do canal 
vaginal, devolvendo à região 
a lubrificação local.

O handpiece DualMode® ATHENA® foi projetado para ampla 
usabilidade, com 2 modelos diferentes capazes de atender a 
todas as indicações relativas ao procedimento:

ATHENA®90+ ATHENA®360

Nos últimos quatro anos, a procura por procedimentos relacionados à estética 
íntima feminina cresceu 75% no Brasil.

Em 2011, este número girava em torno de 10 mil procedimentos.

Fonte: http://zip.net/bxty5d

Em 2014, o Brasil foi o campeão mundial com quase 16 mil procedimentos 
realizados, segundo dados da ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica 
Estética).



indicações de uso
Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de ETHEREA-
MX® ATHENA® 100% online 
com certificado pela maior 
empresa de tecnologia estética 
do país.

Treinamentos

Ÿ histórico de infecções agudas e/ou processos infecciosos 
ativos;

Ÿ uso continuado das vitaminas A e K;

Ÿ faixa etária, a critério do médico-cirurgião, em função da 
indicação do procedimento;

Ÿ histórico de hemorragias coagulopáticas;

Ÿ desordens hormonais, sem controle;
Ÿ doença localizada na área do tratamento (lesões malignas);

São consideradas contraindicações gerais para o 
procedimento a LASER e/ou luz:

Ÿ histórico de problemas cardíacos (marca-passo, arritmias 
etc.);

Ÿ região com preenchimento de substâncias não 
reabsorvidas ou fagocitadas;

Ÿ tendência à formação de queloides;

Ÿ pele bronzeada;

Ÿ fotossensibilidade e/ou alergia a luz solar;

Ÿ uso de ASPIRINA® ou anticoagulantes em até duas 
semanas antes do procedimento;

Ÿ epilepsia ou desordens derivadas/oriundas;

Ÿ histórico de intolerância à anestesia ou condições 
derivadas;

Ÿ uso de ibuprofeno ou álcool em até duas semanas antes do 
procedimento;

Ÿ doenças sistêmicas e imunodeficiência;

Ÿ histórico de má cicatrização;

Ÿ pacientes gestantes ou em fase de amamentação;

Ÿ uso de medicamentos fotossensibilizantes, tais como 
tretinoína e estrógeno;

Ÿ diabetes, exceto se sob controle;

contraindicações

Voltado para o tratamento da gênito-urinária da menopausa e 
também o clareamento e skin tightening dos pequenos e 
grandes lábios.

DUALMODE® ATHENA® é um procedimento indicado para 
uma população de pacientes saudáveis, com idades variando 
entre 18 e 60 anos. O handpiece (manípulo aplicador) 
DUALMODE® ATHENA® é indicado para tratamentos 
referentes à uti l ização de LASERs ablativos para 
procedimentos na região íntima da mulher, sobretudo no 
estímulo de colágeno com consequente aumento da 
lubrificação local.



EFEITOS COLATERAIS
Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de ETHEREA-
MX® ATHENA® 100% online 
com certificado pela maior 
empresa de tecnologia estética 
do país.

Treinamentos

A parametrização errônea e/ou má utilização do aparelho e 
handpieces podem resultar em queimaduras, ulcerações e 
surgimento de cicatrizes, as quais podem ser permanentes.

Dentre os efeitos colaterais e adversos relatados na literatura, 
dor e ardência são comumente evidenciadas quando 
realizado o tratamento da área externa da região genital. Além 
destes, outros também são passíveis de indicidência, tais 
como:

Ÿ incidência de púrpura;

Ÿ hiper ou hipopigmentação;

Ÿ cicatrizes hipertróficas e queloides;

Após o tratamento da área externa, a maioria dos pacientes 
pode experimentar leve sensação de queimadura solar, que 
tipicamente desaparece, sem tratamentos, em 2-3 horas. Em 
alguns pacientes, a hiperpigmentação pode ocorrer e 
geralmente desaparece dentro de um determinado período 
(efeito transitório). Em casos raros, no entanto, sobretudo 
quando se tratando da ausência ou redução de pigmento 
(hipopigmentação), a mudança na coloração da região pode 
ser permanente.

Ÿ sensação de ardor/queimadura;

Ÿ tromboflebite superficial;

Ÿ irritação ou hipersensibilidade;

Ÿ leve orvalho sangrante.

Ÿ inchaço, edema ou eritema externos quando realizado 
tratamento nesta área;

Tal qual ocorre na maioria dos procedimentos a LASER, existe 
o risco intrínseco de incidência de efeitos colaterais leves a 
severos, destacando-se:

Ÿ infecções;
Ÿ cicatrizes ou dificuldade de cicatrização;
Ÿ formação de queloides;
Ÿ ulceração de tecido e/ou queimaduras;
Ÿ necrose tissular;

Ÿ de anestésico;
Ÿ complicações relacionadas à administração

EFEITOS ADVERSOS



precauções
Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de ETHEREA-
MX® ATHENA® 100% online 
com certificado pela maior 
empresa de tecnologia estética 
do país.

Treinamentos
A utilização de unidades de resfriamento externo, antes, 
durante e após o tratamento é altamente recomendada. Um 
exemplo de unidades do tipo é o aparelho SIBERIAN®.

A aplicação da luz LASER deve ser realizada em ângulo 
perpendicular à área de tratamento (aprox. 90º).

Analise a região de tratamento, checando se não há nenhum 
dano evidente sobre o tecido. Avalie o tipo de pele e 
bronzeamento. Em caso de feridas ainda não curadas ou 
mesmo bronzeamento intenso recente, adie o tratamento. 

Após realizar a primeira sequência de disparos, aguarde 
alguns minutos. Esse procedimento é importante a fim de 
aumentar o índice de segurança do procedimento. O resultado 
a ser observado é tardio, sobretudo em peles mais escuras.

CUIDADO EXTREMO quando usar a luz para tratar as áreas 
relativamente próximas aos olhos. Evitar a radiação emitida 
pela luz em qualquer um dos comprimentos de onda 
disponíveis. Deve ser usada a proteção adequada para os 
olhos do paciente em tratamento. O feixe de luz deve sempre 
ser direcionado sobre a pele o mais longe possível da região

Remova sempre qualquer traço de maquiagem, sujeiras,  
creme ou perfume presente na área a ser tratada.

Certifique-se de que todos os itens relativos à SEGURANÇA 
do procedimento e ut i l ização do aparelho foram 
compreendidos e respeitados, principalmente aqueles 
referentes ao uso dos óculos de proteção.

Sempre converse com o paciente antes do procedimento e 
explique detalhadamente o tipo de tratamento a ser conduzido. 
Procure saber qual o motivo da procura por esse tipo de 
procedimento. Busque compreender as expectativas e 
transmita também as possibilidades reais de resultado, efeitos 
colaterais e adversos, bem como a duração do tratamentoe 
número de sessões.

recomendados.

Quando em dúvida acerca do parâmetro a ser utilizado, realize 
o tratamento em uma pequena área de teste, para posterior 
avaliação. Escolha o lugar menos exposto possível. Para 
FOTOTIPOS I-III, aguarde de 30-60 minutos para avaliação. 
Para FOTOTIPOS de III-VI, é interessante aguardar, no 
mínimo, 24 horas. Inicie sempre com os parâmetros mínimos

A exposição solar direta deve ser evitada por, no mínimo, 4 
semanas antes da aplicação e durante todo o tratamento. A 
exposição solar prévia, mesmo com roupa, deve acontecer 
com cuidado e atenção a fim de evitar quaisquer complicações 
decorrentes.

orbital (uso de proteção intraocular).



Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de ETHEREA-
MX® ATHENA® 100% online 
com certificado pela maior 
empresa de tecnologia estética 
do país.

Treinamentos
Para pacientes com pele mais sensível à dor, é possível utilizar 
anestésico tópico.

Somente utilize o aparelho após a completa leitura e 
entendimento deste PROTOCOLO DE APLICAÇÕES, 
levando em consideração todos os avisos anteriormente 
indicados no item AVISOS IMPORTANTES.

O tratamento com DUALMODE® ATHENA® normalmente é 
bem tolerado e não há necessidade de cuidados extremos no 
pós procedimento.

7 dias seguintes ao procedimento, a depender da 
agressividade do tratamento realizado. Em alguns casos, 
podem persistir por até 3 semanas.

A conduta clínica pré/pós-tratamento é fundamental para o 
sucesso da terapia, bem como a prevenção dos efeitos 
adversos e indesejados.

As microlesões oriundas da aplicação do feixe LASER 
fracionado em área externa desaparecem, comumente, no 
período de 24-48 horas após o término do tratamento. No 
plano inicial, as lesões apresentam a aparência de eritema 
difuso e, no plano tardio, iniciado o processo cicatricial, o 
aspecto é similar ao bronzeamento. O aspecto das lesões e 
também a aparência global da região no pós-tratamento 
variam de acordo com a intensidade e agressividade do 
tratamento. Usualmente, podem perdurar de 3-30 dias, 
estendendo-se em regiões fora de face.

Os pacientes também devem ser instruídos a contatar o 
médico imediatamente caso apareçam quaisquer sinais de 

A abstinência sexual de 7 dias deve ser respeitada.

O uso de loção calmante aplicada em movimentos circulares, 
bem como a aplicação de compressas frias, pode ajudar a 
aliviar a sensação de ardência pós-tratamento. Após a 
aplicação e realização do procedimento, a parte tratada deve 
ser sempre gentilmente lavada por até 3 dias, evitando atritos 
intensos. No pós-tratamento imediato, o relato do uso de 
cremes aquosos oclusivos tem ampla referência na literatura. 
Soluções à base de dexpantenol (i.e. BEPANTOL®), por 
exemplo, podem ser utilizadas no período de 4 dias de 
segmento. A aplicação de outros agentes tópicos em solução 
oleosa derivada (vaselina) pode induzir a condições alérgicas 
(i.e. dermatite de contato).

Pode ser indicado um antifúngico de aplicação local em casos 
de maior sensibilidade.

Edema e eritema são efeitos esperados no pós-tratamento de 
área externa e, usualmente, desaparecem por completo nos

pós-tratamento



Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de ETHEREA-
MX® ATHENA® 100% online 
com certificado pela maior 
empresa de tecnologia estética 
do país.

Treinamentos

O paciente deve voltar para acompanhamento médico 
conforme receitado. Esse prazo é de, geralmente, 24-72 horas 
depois do procedimento.

dor significante ou complicações e efeitos colaterais advindos.

O número total de sessões varia em cada caso e indicação de 
tratamento. Usualmente, são requeridas 1-3 sessões de 
tratamento. O intervalo entre as sessões é de cerca de 30 dias 
e pode aumentar dependendo da região de aplicação e 
agressividade do tratamento.

Os pacientes devem ser avisados para não demorar em 
procurar um hospital ou unidade de saúde para cuidados 
urgentes, em caráter imediato, caso efeitos colaterais severos 
ou anormais aconteçam no decorrer do pós-tratamento.

infecção (por exemplo, pus, prurido, escoamento ou febre),
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