Folha de Informação aosPacientes do Danbury Hospital

O que é Mitomicina?
abaixo, a fim de cerficar-se de que o
medicamento recobriu a parede interna da
sua bexiga completamente.

O que é mitomicina?
A mitomicina é um antibiótico antitumoral
utilizado especificamente no tratamento de
cânceres da bexiga e do reto. Também é
utilizada no tratamento de câncer de mama, do
estômago, pulmão, pâncreas e útero. Funciona
ao impedir que o DNA da célula cancerígena se
divida e passe a reproduzir-se ou multiplicar-se.
Mitomicina C e Mutamicina são alguns dos
outros nomes desse antibiótico.

o Deite-se de costas, de bruços, do lado
direito e, em seguida, do lado esquerdo.

Existe algum cuidado especial a ser
tomado depois do procedimento?
•

A não ser que haja contra-indicação, é
importante consumir um volume maior de
líquido durante várias horas após o
tratamento. Procure consumir pelo menos
doze copos comuns (8 onças ou 240
mililitros) de líquido por dia. Isso ajudará
você a esvaziar a bexiga freqüentemente.

•

Dê a descarga duas vezes depois de urinar,
durante dois dias, e lave as mãos e a região
genital cuidadosamente com sabonete e
água. Se for possível, é recomendável
tomar um banho de chuveiro ao chegar
em casa para eliminar resíduos do
medicamento
que
possam
ter
permanecido na região genital a fim de
prevenir a irritação da pele.

•

Durante pelo menos as primeiras 8 horas
após o tratamento, você deve sentar-se na
privada ao urinar, evitando, assim, respingos
de urina na pele, os quais podem causar
irritação por conta do medicamento.

Como é ministrada a mitomicina?
A mitomicina é um líquido transparente, de
coloração roxa ou azul, ministrado por via
endovenosa (na veia) ou instilado diretamente na
bexiga através de um cateter urinário, conhecido
como cateter de Foley.
É importante informar o seu médico sobre
quaisquer problemas de saúde que você tiver.
Também é importante informá-lo sobre
quaisquer medicamentos que você estiver
tomando para certificar-se de que não interfiram
no resultado do seu tratamento.

Como devo me preparar para uma
instilação da bexiga?
•

Nenhum alimento sólido por via oral durante
6 horas antes do procedimento.

•

Nenhum líquido por via oral durante 2 horas
antes do procedimento.

•

•

Um cateter de Foley será inserido na sua
bexiga antes do procedimento para drenar
toda a urina.

É possível que a sua urina fique de cor verde
azulada a roxa. Isso já é esperado e pode
durar até 2 dias depois de cada tratamento.

•

É importante não expor outras pessoas a
esse medicamento. Durante 2 dias após o
tratamento, lave a sua roupa separada da
roupa dos outros membros de sua família.
Além disso, luvas de borracha devem ser
usadas ao limpar a privada a fim de evitar a
irritação da pele resultante de qualquer
resíduo de urina e medicamento que possa
ter respingado sobre a privada.

Como é realizado o procedimento?
•

30 a 60 mililitros de mitomicina serão
instilados na bexiga e, então, o cateter de
Foley será retirado.

•

Pedirão para você reter a mitomicina na
bexiga durante 2 horas, mudando de posição
a cada 15 minutos, conforme descrito

Existe algum efeito colateral do qual devo estar ciente?
Sintomas
• Irritação da bexiga;
sangue na urina
• Vontade freqüente de
urinar; dor ao urinar

O que fazer
• Consuma bastantes líquidos
• Relate ao seu médico qualquer
hemorragia forte / sangue na urina

• Erupção ou irritação da
pele

• Evite qualquer contato da pele com a
urina; troque qualquer peça de roupa
que entrar em contato com a urina
• Lave as mãos e a região genital
cuidadosamente com sabonete e água
sempre depois de urinar
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