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Descrição do ato clínico

A intervenção tem como finalidade a 
cura do cancro da bexiga musculoinva-
sivo ou redução da carga tumoral, atra-
vés da remoção total da bexiga, gânglios 
linfáticos adjacentes, parte da uretra e se 
necessário alguns órgãos vizinhos que es-
tejam afetados, nomeadamente, a próstata 
e vesículas seminais no caso dos homens 
e o útero e ovários no caso das mulheres.   
Esta cirurgia pressupõe a utilização de um 
segmento de  intestino para criação de um 
canal de drenagem  da urina para a pele 
(urostomia cutânea). 

n  A entrada no serviço deverá ser de véspera 
para iniciar preparação intestinal, con-
forme indicação clínica.

Cuidados pós-operatórios (imediatos)

n  É previsível que vá para a Unidade de 
Medicina Intensiva (UMI)

n  Manter repouso no leito, até indicação 
clínica;

n  Não retirar meias elásticas, estas devem ser 
mantidas até ao 1.º levante;

n  Movimentar as pernas e os pés de 2 em 2 
horas e até fazer o 1.º levante;

n  É importante fazer exercícios respiratórios, 
para melhorar a função respiratória e recu-
peração cirúrgica; suster a respiração du-
rante alguns segundos, e deitar o ar fora 
muito lentamente pela boca;

n  Quando tossir deve conter com as mãos a 
ferida operatória;

n  Não mexer nos pensos e drenos;
n Manter pausa alimentar até indicação 

clínica.

Cuidados pós alta (domicilio)

n  É importante que providencie a pre-
sença de um acompanhante/familiar 
no momento da alta e para apoio no 
pós-operatório;

n  Deve expor as suas dificuldades e escla-
recer todas as dúvidas relacionadas com 
auto-cuidado à urostomia;

n Não necessita de nenhuma dieta espe-
cial, exceto em situações específicas e de 
acordo com a indicação medica. No en-
tanto, existem algumas recomendações 

Cuidados pré-operatórios

n  Consulta de anestesia;
n  Dieta/jejum (de acordo com a indicação 

do anestesiologista);
n  Banho pré-cirúrgico – deverá ser feito com 

solução aquosa de Cloro-hexidina 4% na 
véspera da cirurgia (noite) e na manhã do 
próprio dia da cirurgia;

n  Exames/Medicação do domicílio – levar para o 
hospital; certifique-se se haverá medicamen-
tos que deve suspender antes da intervenção;

n  Antes de ir para o bloco operatório deve 
retirar próteses (dentária, ocular), adornos 
e colocar meias elásticas;

que são importantes seguir para evitar in-
feções e odores na urina;

n  Poderá visualizar muco na urina (o in-
testino que foi util izado na constru-
ção da nova bexiga produz esse muco 
naturalmente).

n  Evitar atividade física intensa até indicação 
médica;

n  Evitar levantar pesos, stress e atividade se-
xual até indicação médica;

n  Não se isole. Procure apoio nos familiares e 
amigos e converse com o seu médico;

n  Retomar a medicação habitual de acordo 
com indicação médica.

n  Contactar o médico ou recorrer ao hospital 
em caso de febre (superior a 38º), hemor-
ragia e/ou sinais inflamatórios no estoma 
(rubor, edema, calor, secreção diferente 
do habitual ou com sangue), mau cheiro 
da urina ou dor intensa que não cede à 
medicação.

n  Não faltar à consulta de pós-operatório.


