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O PREPARO PARA O EXAME DE URODINÂMICA 
 

. O exame de urodinâmica é uma ferramenta importante para o urologista na investigação do seu diagnóstico 

e elaboração de um plano de tratamento. Ele tem a função de avaliar o enchimento e o esvaziamento da 

bexiga – se a bexiga tem boa capacidade de armazenamento de urina, se a bexiga é capaz de acomodar a 

urina produzida, se o esfíncter consegue manter a urina segura dentro da bexiga, se ela esvazia 

adequadamente, se o paciente tem sensibilidade de perceber que a bexiga está enchendo, se a bexiga 

apresenta contrações fora da hora, e outros. 

 

. Para realizar o exame são passados 2 cateteres bem finos através do canal da uretra do paciente e um 

terceiro através do ânus. São feitas medicações anestésicas locais em gel e o procedimento não dói. Estes 

cateteres são conectados a um computador com software que permite a analise dos gráficos e a conclusão 

do diagnóstico. 

 

. O exame dura em torno de 20 a 30 minutos e se a paciente for do sexo feminino haverá a presença de uma 

profissional de enfermagem mulher na sala para auxiliar. 

 

. O paciente precisa estar cooperativo, entender e obedecer aos comandos que o médico solicitar; Para 

crianças, as mães podem levar brinquedos, celular ou tablet para distrai-los. 

 

. Não é necessário depilação para o exame. Apenas higiene intima normal. 

 

. Ao chegar no consultório beba 2 copos de água – a bexiga precisa estar cheia para iniciar o exame. 

 

. Após o término do exame será fornecido uma dose de antibiótico que o paciente tomará ainda no 

consultório – sem nenhum custo adicional. 
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       À esquerda o equipamento de urodinâmica. Abaixo o resultado do exame que vai 

acompanhado de laudo. 
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Dr Edson Salvador é formado em medicina pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) e residência médica em Cirurgia geral pelo Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF/UFRJ) e em Urologia pelo 
Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE/UERJ). Possui também 
especialização em Urologia Pediátrica pelo Hospital Federal de Bonsucesso 
(HFB/MS) e Fellowship em Urooncologia pelo MD Anderson Cancer Center, 
Texas University – EUA. Atualmente é aluno de mestrado da Faculdade de 
Ciências Médicas da UERJ e participa de vários eventos e congressos 
científicos nas áreas de urologia adulto e infantil. 

 
 

 


