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Vacina Bacillus Calmette-Guerin (BCG)
pronunciado como (ba sil' us kal' met gay rayn')

POR QUE este medicamento é prescrito?

A vacina BCG fornece imunidade ou proteção contra a tuberculose (TB). A vacina pode ser administrada a pessoas com 

alto risco de desenvolver TB. Também é usado para tratar tumores de bexiga ou câncer de bexiga.

Este medicamento às vezes é prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais 

informações.

OW este medicamento deve ser usado?

O seu médico ou um profissional de saúde administrará este medicamento. Quando usado para proteger contra a 

tuberculose, é injetado na pele. Mantenha a área de vacinação seca por 24 horas após receber a vacina e mantenha a 

área limpa até que você não consiga distinguir a área de vacinação da pele ao seu redor.

Quando usado para câncer de bexiga, o medicamento flui para a bexiga através de um tubo ou cateter. Evite 
beber líquidos por 4 horas antes do tratamento. Deve esvaziar a bexiga antes do tratamento. Durante a 
primeira hora após a infusão da medicação, você ficará deitado de bruços, de costas e de lado por 15 minutos 
cada. Então você vai ficar de pé, mas deve manter a medicação na bexiga por mais uma hora. Se você não 
conseguir manter a medicação na bexiga por 2 horas inteiras, informe o seu médico.
Ao fim de 2 horas esvaziará a bexiga de forma sentada por razões de segurança. Sua urina deve ser desinfetada por 6 

horas após a administração do medicamento. Despeje uma quantidade semelhante de alvejante não diluído no vaso 

sanitário depois de urinar. Deixe descansar por 15 minutos antes de enxaguar.

Vários esquemas de dosagem podem ser usados. O seu médico irá agendar o seu tratamento. Peça ao seu médico para 

explicar quaisquer instruções que você não entenda.

Quando a vacina é administrada para proteger contra a TB, geralmente é administrada apenas uma vez, mas pode ser repetida se 

não houver uma boa resposta em 2-3 meses. A resposta é medida por um teste cutâneo de TB.

que PRECAUÇÕES ESPECIAIS devo seguir?

Antes de receber a vacina BCG,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à vacina BCG ou a qualquer outro medicamento.
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informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos você está tomando, especialmente 
antibióticos, agentes quimioterápicos contra o câncer, esteróides, medicamentos para tuberculose e vitaminas.

informe o seu médico se foi vacinado recentemente contra a varíola ou se teve um teste de TB positivo.

informe o seu médico se você tem um distúrbio imunológico, câncer, febre, uma infecção ou uma área de queimaduras 
graves em seu corpo.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto 
estiver a tomar a vacina BCG, contacte o seu médico imediatamente.

que EFEITOS COLATERAIS esse medicamento pode causar?

A vacina BCG pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

gânglios linfáticos inchados

pequenas áreas vermelhas no local da injeção. (Eles geralmente aparecem 10-14 dias após a injeção e diminuem 
lentamente de tamanho. Devem desaparecer após cerca de 6 meses.)

febre

sangue na urina

micção frequente ou dolorosa

dor de estômago

vômito

Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente:

erupção cutânea grave

dificuldade em respirar ou engolir

chiado

o que devo fazer em caso de OVERDOSE?

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

hat OUTRAS INFORMAÇÕES devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório.

nomes de rands

TheraCys®BCG

TICE®BCG
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outros nomes

BCG ao vivo

vacina BCG
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