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O tratamento do conização consiste na remoção da área do colo do útero, o que representa alterações nas células anteriormente conhecidas pela colposcopia e biópsia. Geralmente é necessário injetar analgésicos no colo do útero para reduzir o desconforto que algumas senhoras se relacionam com essa técnica. Na véspera do tratamento, você pode tornar sua vida normal. Se você for prescrito
qualquer medicação, você deve cumpri-lo como prescrito. No dia do tratamento, você deve tomar seu café da manhã normal e medicamentos recomendados pelo seu médico. Você deve chegar 30 minutos antes do início do tratamento, evitar atrasos, pois isso pode comprometer o funcionamento normal do Serviço. Ele deve ser acompanhado por um adulto para apoio após a intervenção. Após o
tratamento permanecerá sozinho por um período provável de 30-60 minutos. Após o exame, é natural sentir uma leve dor, então você receberá alguns analgésicos. Você deve evitar esforços intensos e moderados no dia do tratamento e no dia seguinte. A atividade sexual deve ser adiada por um período provável de 30 dias. Informações pós-conização Após o tratamento é natural que você sinta algum
desconforto ou dor leve, por isso você receberá analgésicos (1 cp ibuprofeno 400 mgs 8/8 h, 2 dias); Você será informado se você trouxer uma compressa para a vagina, como um tampono. Esta lousa deve ser removida 8-10 horas após o tratamento; É natural ter uma descarga sangrenta, com algum odor, por 3-4 semanas. Você deveria usar um curativo menstrual. Nunca use um buffer durante este
tempo; Você deve evitar esforços intensivos moderados no dia do tratamento e no dia seguinte. Evite esforços intensos por um mês; A atividade sexual deve ser evitada por 30 dias; Faça uma higiene íntima cuidadosa 1-2x/dia. Não realizar chuveiros vaginais ou mergulhos na banheira; Se ocorrer: sangramento vaginal grave (mais do que o período menstrual); Dor violenta; Febre nas primeiras 72 horas;
Descarga insicionária intensa; Você deve ir ao pronto-socorro do Centro hospitalar do Centro de Nascimento Entre Douro e Vouga. Se necessário, você pode ser hospitalizado. Para esclarecer qualquer dúvida deve entrar em contato com o médico dos serviços de emergência do Centro de Parto, ligue para 256379700 ramal 5356 ou sala de exame especial, extensão 5365. Uma reunião para observação
será marcada em alguns meses. Os resultados dos testes estarão prontos em cerca de um mês. Se houver alterações indicando tratamento adicional, você será contatado por e-mail ou linha telefônica. Confirme na tabela administrativa se seu endereço e número de telefone estão atualizados. Ginecologia Nossos especialistas responderam à pergunta 281 sobre cirurgia de alta frequência (café) Oi I café
ontem com quantos dias depois posso tentar engravidar? Alguma restrição de alimentação depois de cozinhar um café? A conização do colo do útero é procedimento em que a peça em forma de cone é removida do órgão para biópsia. É por isso que também é Como um cone de biópsia. A análise tecidual indicará se o tumor foi removido ou se outros tratamentos são necessários para prevenir novas
fontes de câncer. O conização pode ser feito usando um bisturi (ferramentas de corte cirúrgico) ou usando um método chamado CAF (Cirurgia de Alta Frequência), no qual a área dolorida pode ser removida com danos mínimos ao órgão usando um fio que contém energia elétrica de baixa tensão e alta frequência que permite cortar tecidos. Os benefícios do conização cervicalA amostra em forma de
cone retirada do colo do útero será analisada para ver se existem outras células cancerígenas no corpo e se outros tratamentos são necessários, como rádio ou quimioterapia. Uma biópsia também pode ser tratada quando remove todo o tecido doente do órgão e elimina o câncer em mulheres nos estágios iniciais. Além disso, a conização do colo do útero, como procedimento menos radical, permite a
manutenção da fertilidade feminina após o tratamento do câncer. Cuidados antes da conização do colo do úteroBecibebebebebação do procedimento, o paciente deve:- Informar o médico sobre o uso de anticoagulantes ou anti-inflamatórios não esteroides (como aspirina, naproxen e ibuprofeno, entre outros); - Alertar a equipe médica sobre alergias a medicamentos, látex, fita, iod e analgésicos; Informe
seu médico sobre gravidez ou suspeita de gravidez; - Não coma alimentos ou líquidos durante 8 horas antes do exame; - Não use absorventes, cremes vaginais, chuveiros higiênicos ou faça sexo por 24 horas antes do procedimento. Como é feito o exame de conização cervical? Uma biópsia cervical pode ser realizada por meio de anestesia local ou geral. Depende da condição do paciente e a escolha
deve ser feita pelo médico. O primeiro passo do procedimento é a inserção do espectro (ferramenta metálica ou plástica usada para abrir o canal vaginal) no paciente. Se a anestesia for local, a anestesia será injetada no colo do útero e o tecido em forma de cone será removido. A conclusão da operação é feita pela costura da peça que foi cortada ou usando um dispositivo de ignição que selou os vasos
sanguíneos com choque elétrico. O procedimento leva cerca de 30 minutos. Durante o procedimento, o colo uterino pode ser impregnado com uma solução de ácido acético, que ajuda a tornar os tecidos anormais mais visíveis. Isso pode gerar uma leve sensação de queimação. Cuidados após conização do útero Após a cirurgia, o paciente permanecerá na sala de recuperação com sinais vitais
monitorados até que os efeitos da anestesia sejam passados. Recomenda-se que o paciente tenha um acompanhante durante e após a cirurgia.- O paciente pode ter cãibras leves, mas pode usar medicação para aliviar, sempre sob a orientação de um médico; - É esperado um leve sangramento, mas pode ser contido usando protetores íntimos diários; Paciente Voltar à vida normal após dois a três dias
de cirurgia; - A relação sexual só é recomendada após seis semanas para permitir que o útero se recupere adequadamente. Se sangrar em grandes quantidades, há uma descarga fedorenta, ou uma coloração diferente, ou o paciente tem febre, o médico deve consultar o mais rápido possível. Conteúdo relacionado em Câncer Consciente mulhercervical - O que é? Conteúdo externo Relacionado
Tratamentos para Câncer do Colo do Útero - Câncer INCACervical - Hospital Albert EinsteinReferências P07767/ Artigo anteriorDo mastectomia de doença como prevenção do câncer de mamaNexto artigo Descubra lesão cervical é sinal de câncer? As informações contidas neste portal estão disponíveis para fins estritamente educativos. Em nenhuma circunstância ela pretende substituir conselhos
médicos, exames e tratamento. Se você tiver alguma dúvida, fale com seu médico, ele será capaz de esclarecer todas as suas perguntas. O acesso à informação é seu direito: fique atento. O conteúdo editorial do portal Oncoguia não tem relação comercial com os patrocinadores do portal, bem como com publicidade publicada no site. Os principais tipos de cirurgia para o tratamento do câncer pré-
canceroso e cervical são: criocirurgia. Este é um tipo de ablação em que uma sonda metálica, resfriada por nitrogênio líquido, é inserida diretamente no colo do útero. Este método destrói células anormais congelando-as. A criocirurgia é usada no tratamento da neoplasia intra-espinhal do colo do útero. Este procedimento pode ser realizado em um médico ou clínica. Cirurgia a laser. Na ablação a laser, o
raio laser é usado para queimar células anormais. A cirurgia a laser é usada para tratar neoplasia cervical intrapípica. Este procedimento pode ser realizado em um médico ou clínica sob anestesia local. A conização. Outra maneira de tratar a neoplasia cervical intra-potável e a conização é quando uma amostra de tecido em forma de cone é removida do colo do útero. Isso pode ser feito com um bisturi
(biópsia de cone), um raio laser (conização a laser) ou um fio aquecido por eletricidade (o procedimento eletrocirúrgico de Leep). A biópsia do cone não é usada apenas para diagnosticar doenças pré-cancerosas e cancerígenas. Também pode ser usado como um tratamento, pois às vezes pode remover completamente lesões pré-cancerosas e alguns estágios iniciais do câncer. Uma simples
histerectomia. Este procedimento consiste em útero (corpo do útero e colo do útero), preservando estruturas próximas ao órgão. A vagina e os linfonodos pélvicos não são removidos. Os ovários são geralmente preservados se houver qualquer outra razão para removê-los. Existem várias maneiras de fazer uma histerectomia: histerectomia abdominal. O útero é removido por uma incisão cirúrgica na
frente do abdômen. Histerectomia vaginal. O útero é removido através da vagina. Histerectomia laparoscópica. O útero é removido por laparoscopia. Um tubo fino com uma pequena câmera de vídeo no final (laparoscópio) é inserido em uma ou mais pequenas incisões cirúrgicas para visualização interna do abdômen e pélvis. Pequenas ferramentas podem ser controladas através deste tubo que
permitem ao cirurgião remover o tecido que precisa de grandes incisões no abdômen. Cirurgia robótica. Neste caso, a laparoscopia é realizada com a ajuda de ferramentas especiais controladas pelo cirurgião para uma operação mais precisa. Todos os procedimentos são realizados com anestesia geral. Possíveis efeitos colaterais. Qualquer tipo de histerectomia leva à infertilidade. Complicações são
raras, mas podem incluir sangramento, infecção por cicatrizes e problemas urinários ou intestinais. A histerectomia não muda a capacidade de uma mulher sentir prazer sexual. uma mulher não precisa de útero ou colo uterino para chegar ao orgasmo. A área ao redor do clitóris e forros vaginais permanece tão sensível quanto antes da cirurgia. Histerectomia radical Neste procedimento, o cirurgião
remove o útero, bem como tecido perto do órgão e parte superior da vagina, perto do colo do útero. Os ovários não são removidos a menos que haja outra razão clínica para removê-los. Esta cirurgia é geralmente realizada com uma incisão da cavidade abdominal. Muitas vezes, alguns linfonodos pélvicos também são removidos. Uma histerectomia radical também pode ser feita com laparoscopia. Esses
métodos também são chamados de cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia laparoscópica (ou robótica) pode levar a menos dor, menos perda de sangue durante o procedimento e internações mais curtas em comparação com a cirurgia aberta. No entanto, é importante notar que estudos recentes têm mostrado que mulheres que fizeram histerectomia radical minimamente invasiva para câncer de colo
do útero são mais propensas a recaídas do que aquelas que fizeram cirurgia de incisão abdominal (cirurgia aberta). Histerectomia radical na incisão abdominal é o tipo preferido de cirurgia na maioria dos casos. A cirurgia laparoscópica ainda pode ser uma opção para um pequeno grupo específico de mulheres com câncer em estágio inicial, mas você deve discutir suas opções cuidadosamente com seu
médico. Uma histerectomia radical modificada é semelhante a uma histerectomia radical, mas não remove grande parte da vagina, tecidos próximos ao útero e linfonodos. Possíveis efeitos colaterais. Como um útero removido, esta operação leva à infertilidade. Como alguns nervos da bexiga são removidos, algumas mulheres têm problemas de esvaziamento da bexiga após a cirurgia e podem precisar
usar um cateter por um tempo. Complicações são raras, mas podem incluir sangramento, infecção por cicatrizes e problemas urinários ou intestinais. Histerectomia radical não muda a capacidade de uma mulher de experimentar prazer sexual. Embora a vagina encolha, a área ao redor do clitóris e do revestimento vaginal permanece tão sensível como sempre. Trakelectomia Radical Trakelectomy
permite que as mulheres sejam tratadas sem perder a fertilidade. A cirurgia é feita através da vagina ou abdômen e às vezes laparoscopia. Este procedimento remove o colo uterino e parte superior da vagina, mas não o corpo do útero. O cirurgião coloca um saco alinhado para atuar como uma abertura artificial do colo do útero na cavidade uterina. Os linfonodos são removidos por laparoscopia, que
requer outra incisão. A cirurgia é realizada vaginalmente ou abdominal. Após a traquelectomia, algumas mulheres estão grávidas e têm uma gravidez normal. Um bebê nasce saudável, mas uma cesariana é obrigatória. A expelente pélvica é uma operação usada para tratar casos específicos de recidiva do câncer do colo do útero. Neste procedimento, os mesmos órgãos e tecidos são removidos como
em uma histerectomia radical com dissecção de linfonodos pélvicos. Além disso, dependendo de onde o câncer se espalha, o reto, bexiga, vagina e partes do cólon podem ser removidos. Se a bexiga for removida, uma nova maneira de armazenar e eliminar urina será necessária. A nova bexiga pode ser devido à parede abdominal, a urina se funde periodicamente quando o paciente coloca o cateter no
growthoma. Ou urina pode drenar continuamente em um pequeno saco plástico colocado na frente do abdômen. Se o reto e parte do cólon forem removidos, uma nova maneira de eliminar resíduos sólidos deve ser criada. Isso é feito transferindo o intestino restante para a parede abdominal para que as fezes passem pela colostomia em um saco plástico (bolsa de colostomia) usado na frente do
abdômen. Se a vagina for removida, a nova vagina é cirurgicamente reconstruída com a ajuda de enxertos. Exposição sexual à expelente pélvica. O tempo de recuperação após a excentricidade pélvica é longo, de 6 a 24 meses. No entanto, essas mulheres podem levar vidas felizes e produtivas. Com a prática e determinação, eles também podem manter o desejo sexual, o prazer e os orgasmos.
Remoção de linfonodos Amostrando linfonodos paraaórticos. Normalmente durante uma histerectomia radical, linfonodos perto da aorta são removidos. Isso é chamado de amostra de linfonodo paraaórtico. Se os linfonodos para-aórticos contiveram câncer, a cirurgia pode ser interrompida tanto pela radioterapia quanto pela quimioterapia. Se os linfonodos não representam doenças, geralmente removido
e a histerectomia radical concluída. Qualquer tecido removido durante o procedimento será enviado para análise para ver se a doença está se espalhando. Neste caso, a radioterapia pode ser mostrada com ou sem quimioterapia. Dissecção de linfonodos pélvicos. O câncer que começa no colo uterino pode se espalhar para os linfonodos da pelve. Para verificar a propagação de linfonodos, o cirurgião
remove alguns desses linfonodos. Este procedimento é conhecido como autópsias de linfonodos ou amostragem de linfonodos e é realizado ao mesmo tempo que uma histerectomia ou tracectomia. A remoção de linfonodos pode levar a problemas de drenagem linfática na perna, causando inchaço, condição conhecida como linfedema. Mapeamento e biópsia do linfonodo sentinela. Mapeamento e
biópsia do linfonodo sentinela é um procedimento no qual o cirurgião encontra e remove apenas o linfonodo onde o câncer é mais provável de se espalhar inicialmente. Para isso, o cirurgião injeta uma substância radioativa e/ou corante azul no colo do útero no início da cirurgia. Os vasos linfáticos conduzirão essa substância assim como o câncer provavelmente seguirá. O primeiro nódulo linfático a ser
atingido por esta substância será o linfonodo sentinela. A remoção de apenas um ou mais linfonodos reduz o risco de efeitos colaterais da cirurgia, como inchaço nas pernas, também conhecido como linfedema. O mapeamento de linfonodos sentinelas pode ser considerado para alguns casos de câncer cervical estágio I. Se o seu médico está planejando uma biópsia de linfonodos, fale com ele se o
procedimento for indicado para o seu caso. Mesmo que a exibição de linfonodos sentinelas não mostre nenhum nódulo linfático para uma biópsia, o cirurgião provavelmente removerá alguns linfonodos para ter certeza de que não há doença. Além disso, todos os linfonodos aumentados ou presumidos devem ser removidos durante a cirurgia, mesmo que não sejam exibidos com corante. Para saber mais,
veja nosso conteúdo sobre cirurgia oncológica. Para saber mais sobre alguns dos efeitos colaterais listados aqui e como gerenciá-los, consulte Fonte: American Cancer Society (01/03/2020) Esse conteúdo te ajudou? Você?
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