


Olá, Oyana 
Anônima :)

Aqui você vai encontrar um 
resumo do seu atendimento de 
com a Oya!



A Oya nasceu pra te 
ajudar a tomar as melhores 
decisões para sua saúde 
e para sua vida, no seu tempo e 
de onde você estiver.

Nossa missão é potencializar 
a autonomia feminina por meio 
de uma nova relação com 
a saúde.

O SOS Oya nasceu pra te ajudar 
com seus desconfortos de 
maneira rápida, discreta e sem 
preconceitos e o objetivo desse 
relatório é resumir a sua 
consulta, te ajudando a conhecer 
ainda melhor o seu corpo!

Caso ainda fique alguma dúvida, 
temos uma equipe de cuidados 
disponível para te ajudar!



Aqui vai um resumo
do que descobrimos
sobre você: 

• Você tem 32 anos;

• Você não tem filhos 

• Você menstrua e seus ciclos são 
regulares;

• Você pratica exercício 3 vezes 
por semana;

• Você usa pelo menos um 
método contraceptivo, a 
camisinha;

• Não possui nenhuma doença 
crônica 

• Não toma nenhum remédio 
regularmente 

•Você não fuma

•Sua última consulta de rotina 
ginecológica foi em 06/07/2020 e 
estava tudo bem nos seus 
exames.



No dia 10/02/2022 você 
procurou o SOS Oya:

• Estava com corrimento amarelo 
e com cheiro estranho

• Estava com ardência para fazer 
xixi



A partir de tudo isso, nossa 
especialista (Dra Natalia Ramos – 
CRM-SP 169.753) te recomendou:

”Na nossa consulta virtual você 
comentou que estava com um 
corrimento amarelo há 5 dias. Você 
não teve febre, não teve ardência 
para urinar, não teve coceira vaginal 
e disse que o corrimento tinha um 
cheiro forte.

Diante disso, chegamos a conclusão 
que pode ser um corrimento típico da 
mulher chamado vaginose 
bacteriana. Este corrimento ocorre 
por uma alteração da flora bacteriana 
(é comum após algum tempo de dieta 
não balanceada,  após relações 
sexuais, uso de protetor diário de 
calcinha ou até por algum tempo com 
o intestino preso.

Diante desta suspeita, vamos te 
enviar uma  receita de creme vaginal, 
que você vai usar por 7 dias."

Após a consulta, nossa ginecologista(Dra 
Natalia Ramos – CRM-SP 169.753) te 
recomendou:



A partir de tudo isso, nossa 
especialista (Dra Natalia Ramos – 
CRM-SP 169.753) te recomendou:

”É importante que você saiba que isto 
não é considerado uma doença 
sexualmente transmissível e, por 
isso, seu parceiro não necessita de 
tratamento.

Para evitar que este corrimento 
aconteça novamente, algumas 
recomendações:

- Evite duchas vaginais;
- Evite ficar de biquíni molhado;
- Evite o uso de protetores diários;
- Tenha uma dieta balanceada e 

laxativa;
- Evite calças muito apertadas;
- Use sabonete íntimo.

Dra Natalia N. Raamos Seixas
Ginecologia e Medicina 

Reprodutiva
CRM-SP 169.753

Consulta realizada via telemedicina, conforme 
autorizado pela Lei nº 13.989, de 15 de abril de 2020



Fez sentido 
pra você?
Caso você não tenha 
melhora do quadro em 
{tempo indicado}, manda 
uma mensagem pra 
gente:

alo@oya.care
WhatsApp 

mailto:alo@oya.care
https://api.whatsapp.com/message/2YRWP7DDZOUME1


Acreditamos no poder libertador que é 
tomar as rédeas da sua própria saúde. 
Se o SOS Oya te ajudou, compartilhe 
com as pessoas que sentir que faz 
sentido.  

É em rede que nos fortalecemos e 
cumprimos a enorme responsabilidade 
que é fazer chegar informação até as 
principais interessadas.

Do lado de cá, esperamos que você tenha 
se sentido acolhida pela Oya, que você 
saiba mais do que sabia antes e que se 
sinta mais confiante, tranquila e segura 
para planejar a sua vida.

Até a próxima!



Como agendar o 
retorno?

Super fácil e rápido. 
Manda uma mensagem para 
gente, já com os exames em 
mãos: 

alo@oya.care
WhatsApp

Você tem até 30 dias após a 
consulta para passar no 
retorno. Combinado? 

mailto:alo@oya.care
https://api.whatsapp.com/message/2YRWP7DDZOUME1


Com carinho,
Oya

*No início da teleorientação, a paciente 
confirmou que leu e aceitou os termos de 
consulta virtual disponibilizados neste link. 
Também informou que não possui dúvidas 
acerca do mesmo.

https://bit.ly/3wffovL

