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TRATAMENTO COM MITOMICINA C 

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

n  Limitar o consumo de fluidos na noite an-
terior ao procedimento.

Cuidados pós-operatórios (imediatos)

n  Manter repouso no leito, até indicação 
clínica;

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

n  Poderá ocorrer sensação de irritação/quei-
madura na bexiga;

n  Vai estar algaliado, deve evitar puxar ou tra-
cionar a algalia;

n  Cumprir os posicionamentos de acordo 
com as orientações clínicas (alternar posi-
ção de 15 em 15 minutos);

n  A urina poderá apresentar coloração azul/
esverdeada;

n  Se não houver contra-indicação, deve 
b e b e r  m u i t o s  l í q u i d o s  d e p o i s  d o 
tratamento.

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 sentar-se para urinar, de modo a evi-
tar salpicar a pele de urina, expondo essas 
zonas ao medicamento;

n  Após o tratamento e durante 2 dias, puxe o 
autoclismo 2 vezes após urinar;

n  A urina poderá manter uma cor azul/esver-
deada durante alguns dias;

Descrição do ato clínico

A intervenção tem como objetivo retardar 
o aparecimento  de recidivas tumorais, em 
tumores vesicais superficiais de baixo risco. 

A terapia é intravesical (o medicamento 
quimioterapico é aplicado diretamente na 
bexiga, através de um cateter) e vai atuar 
principalmente sobre as células que reves-
tem o interior da bexiga (com pouco ou ne-
nhum efeito sobre as outras células), com o 
objetico de destruir as células cancerígenas 
em crescimento.

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  Após urinar, lavar as mãos e área genital 
com sabão e água, para retirar qualquer 
vestígio de medicamento da sua pele pre-
venindo irritações cutâneas;

n  Evite que outros sejam expostos ao medi-
camento, lavando as suas roupas em se-
parado. Use luvas de borracha ao limpar a 
sanita ou qualquer urina derramada;

n  Abstinência sexual até indicação médica;
n  Manter reforço hídrico;
n  Retomar a medicação habitual de acordo 

com indicação médica;
n  Contactar o médico ou recorrer ao hospi-

tal em caso de febre (superior a 38º), hema-
túria (sangue na urina), urgência, retenção 
ou dificuldade urinária, dor, reação alérgica 
(eritema cutâneo palmar, facial ou genital);

n  Não faltar à consulta de pós-operatório.


