
 

PREPARO PARA URODINÂMICA

Para  o  agendamento  do  exame  urodinâmico,  o  sr  (a)  passará  pela  consulta  de
enfermagem pré exame e receberá informações sobre o mesmo. Para o agendamento,
será  necessário  exame  de  urocultura  recente  (validade  30  dias  até  a  realização  do
exame).

 O exame não será realizado se apresentar infecção. Se você está com infecção urinária
voltará  ao  ambulatório  médico  para tratar  a  infecção e  o médico  deve  fornecer  um
pedido  de  urocultura  para  ser  realizado  antes  do  agendamento  do  exame,  após  o
tratamento precisa repetir este exame para saber se a infecção está curada, e após a cura
da infecção o exame será agendado.

Se você usa sonda ou tem dificuldade  para “controlar  a  urina”,  não se preocupe,  o
exame poderá ser realizado normalmente. Tome seus medicamentos normalmente e siga
orientações específicas do seu médico.

Pacientes  com cateterismo vesical  intermitente  limpo,  apresentando cultura  positiva,
não impedirá a realização do exame, exceto se o mesmo apresentar febre e/ou alterações
fisiológicas da urina, como grumos e odor muito fétido.

Pacientes  em  uso  de  cateter  de  demora  (foley)  deverão  ser  oritentados  a  realizar
cateterismo intermitente limpo pelo menos 1 semana antes do exame.

Trazer  exames  já  realizados  do  aparelho  urinário:Ultrassonografia,  exames  de  urina
recentes, uretrocistografia

NO DIA DO EXAME:

Comparecer ao Apoio Diagnostico do HGG, retirar uma senha para confirmar o exame
e aguardar a chamada pela senha.

Apresentar os exame e Enfermeira da sala de exame Urodinâmica.

Tomar água o suficiente para encher a bexiga.

ORIENTAÇÕES APÓS O EXAME:

 Após  a  avaliação  urodinâmica,  você  poderá  sentir  certo  grau  de  desconforto  ou
ardência uretral que deve desaparecer em 24 horas. Raramente, poderá ocorrer algum
grau de sangramento urinário, que na maioria das vezes se manifesta através de raias de
sangue ou pequenas gotas; geralmente, a resolução é rápida.  Não há qualquer restrição
quanto  à  dieta  e  não  é  necessário  repouso,  a  menos  que  você  receba  orientação
específica. Uma cópia do seu exame estará sempre à disposição, basta solicitar.

Fique atento e se você recebeu antibiótico siga rigorosamente a orientação da prescrição
médica.

 Fique atento para sintomas tais como febre, calafrios, ardência urinária e aumento da
frequência miccional. Na presença destes sintomas, entre em contato com HGG,  . Se
houver dúvidas procurar a sala de intercorrências do HGG. 
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