
 

Outras orientações: 

 

Para informação com-

plementar deverá ler o 

guia orientador que lhe 

será disponibilizado pe-

lo serviço. 

 

 

 

 

Contactos: 

Das 8h às 17h (2ª a 6ªf) ligue 
para:  

239 400 400 (Geral) 

e pedir para passar a chamada 
para uma das seguintes 
extensões: 

 

7301  /  7302    (sala 2) 

7305 /  7306    (sala 1) 

 

ou para o secretariado do 
Hospital de Dia de Oncologia: 

239 400 460 
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Cuidados a ter antes do tratamento: 

 

Não deve ingerir líquidos nas 4 horas an-

teriores  

Deve esvaziar a bexiga imediatamente an-

tes do tratamento 
 

Cuidados imediatos após o tratamento: 

Deve esvaziar a bexiga antes de sair do 

serviço. 

Se for do sexo masculino, e realizar trata-

mento com BCG, deverá urinar num urinol 

descartável  que deverá colocar num saco 

fechado e depositar num contentor que lhe 

indicarmos. 
 

Cuidados a ter após o tratamento em 

casa: 

Beber cerca de 2 litros de água por dia 

Usar preservativo nas relações sexuais  
 

Nas primeiras 24 horas deve: 

  Urinar sentado 

  Lavar muito bem as mãos com sa-

bão antes e após urinar 

  Desinfetar a sanita com lixívia  

 

Efeitos secundários: 
 

Geralmente são ligeiros e transi-

tórios (24 a 48h).  
 

Os mais frequentes são: 

Desconforto e dor ao urinar 

Urinar frequentemente 

Temperatura superior ou igual a 

38,5ºC 

Sintomas “gripais” 

Fadiga 

 

Deve contactar o seu médico 

ou dirigir-se à urgência caso 

apresente: 

Dificuldade em respirar 

Alterações na pele (cor e/ou tex-

tura) 

Qualquer sinal de infeção persis-

tente por mais de 48h (sangue na 

urina ou temperatura superior a 

38,5ºC) 

 

 

Em que consiste  o tra-
tamento intravesical 

 

Instilação de um medicamen-

to diretamente na bexiga atra-

vés de um cateter (algália).  

Este tratamento é realizado 

num dos quartos do serviço. 

 

O medicamento deve perma-

necer na bexiga entre 1 a 2 

horas. 

 

Durante este período deve 

mudar de posição de 15 em 

15 minutos na 1ª hora 
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