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CISTOGRAFIACISTOGRAFIA

PrincPrincíípio:pio:
O princO princíípio do cistografia consiste pio do cistografia consiste 
em preencher a bexiga atravem preencher a bexiga atravéés de s de 
uma pequena sonda com um luma pequena sonda com um lííquido quido 
visvisíível ao RX e seguidamente vel ao RX e seguidamente 
estudar o funcionamento da bexigaestudar o funcionamento da bexiga..

UtilizaUtilizaçção clão clíínica:nica:

Este exame permite de maneira fiEste exame permite de maneira fiáável vel 
a investigaa investigaçção de duas anomalias ão de duas anomalias 
frequentes na crianfrequentes na criançça, sobretudo no a, sobretudo no 
caso de infeccaso de infecçção urinão urináária: refluxo e ria: refluxo e 
malformamalformaçções do ureter. Estas duas ões do ureter. Estas duas 
anomalias não são detectanomalias não são detectááveis veis àà
ecografia.ecografia.

Riscos:Riscos:

Qualquer intervenQualquer intervençção sobre o corpo humano, mesmo conduzido em ão sobre o corpo humano, mesmo conduzido em 
condicondiçções de competência e de seguranões de competência e de segurançça ma mááximas, comporta riscos de ximas, comporta riscos de 
complicacomplicaçções.ões.

Os riscos deste exame são reduzidos e as complicaOs riscos deste exame são reduzidos e as complicaçções observadas são ões observadas são 
raras: infecraras: infecçção, retenão, retençção de urina, hematão de urina, hematúúria.ria.
ÉÉ frequente alguma dificuldade em urinar apfrequente alguma dificuldade em urinar apóós o regresso a casa. Isto s o regresso a casa. Isto 
devedeve--se a uma pequena irritase a uma pequena irritaçção devido ão devido àà passagem da sonda. Do mesmo passagem da sonda. Do mesmo 
modo, a presenmodo, a presençça de uma gota de sangue na cuecas ou na cama não deve ser a de uma gota de sangue na cuecas ou na cama não deve ser 
motivo de preocupamotivo de preocupaçção.ão.

Se em contrapartida a crianSe em contrapartida a criançça tiver ardência ao urinar e febre, devera tiver ardência ao urinar e febre, deveráá
entrar em contacto rapidamente com o mentrar em contacto rapidamente com o méédico .dico .


