
Ressecção Transuretral 
Vesical (RTU-V) 



RESSECÇÃO TRANSURETRAL VESICAL 

(RTU-V) 

n  Importância do reforço hídrico (2 a 3 litros 
água/dia).

n  Alimentação rica em fibra para facilitar a 
eliminação intestinal.

n  Evite esforços (pegar em pesos, correr) até 
indicação médica.

n  Não conduzir até indicação médica.
n  A recuperação do controlo de urina, após a 

desalgaliação é progressiva e varia de pessoa 
para pessoa. Poderá realizar exercícios espe-
cíficos para fortalecer os músculos pélvicos e 
combater a incontinência urinária.

n  Ao urinar poderá sentir algum ardor e 
pode ocorrer a saída de alguns coágulos 
velhos (cor escura), principalmente com o 
retomar gradual da atividade diária. Esses 
efeitos vão desaparecendo com o tempo.

n  Abstinência sexual até indicação médica.
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), urgência, 
retenção ou dificuldade urinária, hematúria 
ou dor intensa que não cede à medicação.

n  Não faltar à consulta de pós-operatório.Descrição do ato clínico

A intervenção tem como finalidade a re-
moção de tumor vesical por via endoscópica 
transuretral.

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 me-
dicamentos que deve suspender antes da 
intervenção.

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

Cuidados pós-operatórios (imediatos)

n  É previsível que vá para a Unidade de 
Cuidados Intermédios Cirúrgicos (UCIC)

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  Terá colocado um sistema de irrigação 
contínua e drenagem de urina que deverá 
manter sem angulações.

n  É normal que a urina apresente uma colo-
ração avermelhada. 

n  Deve iniciar ingestão hídrica, logo que haja 
indicação clínica.

Cuidados pós alta (domicilio)

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


