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Exame físico do aparelho Urinário 
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Inspeção 
 
ÓRGÃO OBSERVAR POSSÍVEIS ALTERAÇÕES 

Rins Com o paciente sentado 
ou de pé; Em condições 
normais, são indolores, 
duros, de consistência 

firme. 

Assimetria e abaulamentos 
localizados em flancos e 

fossas ilíacas: 
hidronefrose, tumores, rins 

policísticos. 

Bexiga Aspecto da região 
suprapúbica quanto a 

abaulamentos, lesões e 
estomas. A bexiga normal 

não é visível. 

Abaulamento: bexigoma 
(retenção urinária), 
infecção (cistite). 
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ALTERAÇÕES DO VOLUME CAUSAS ASOCIADAS 

 
Poliúria 

Volume urinário 
superior a 2.500 

mℓ nas 24 h 

Diabetes, doença renal 
policística, anemia falciforme. 

Oligúria Volume urinário 
inferior a 400 mℓ 

nas 24 h 

Insuficiência cardíaca, hepática 
ou renal, desidratação, choque, 
glomerulonefrite, obstrução da 

uretra, ureter ou do sistema 
pielocalicial. 

Anúria Volume urinário 
inferior a 100 mℓ 

nas 24 h 

Insuficiência renal crônica, 
choque, glomerulonefrite aguda, 

necrose tubular. 
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ALTERAÇÕES DA COLORAÇÃO CAUSAS ASOCIADAS 

Normal Límpida, podendo variar do amarelo-claro ao 
amarelo-escuro, conforme seu estado de 

concentração 

Diurese 
turva 

Alteração na cor da urina, 
em razão de super 

saturação de cristais ou 
depósitos por infecção. 

Piúria, concentração 
aumentada de escóreas. 

Piúria Diurese com presença de 
pus. 

Infecção bacteriana 
(pielonefrite, cistite, 

uretrite), litíase, 
glomerulonefrite, lúpus e 

tumores. 
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ALTERAÇÕES DA COLORAÇÃO CAUSAS ASOCIADAS 

Hematúria Diurese com aspecto 
hemático. 

Infecção, litíase, 
glomerulopatias, 

tumores, traumatismos, 
infarto renal. 

Colúria Diurese de aspecto 
acastanhado, por causa 

da presença de 
bilirrubina, e geralmente 

associada a icterícia. 

Hepatopatias 
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PERTURBAÇÕES DA MICÇÃO  CAUSAS ASSOCIADAS 

Noctúria Necessidade de 
urinar à noite, 

interrompe sono. 

ICC, cirrose hepática, DRC, 
doenças autoimunes e 

ansiedade. 

Nictúria Predomínio da 
diurese noturna. 

Bexiga hiperativa (idosos), ICC, 
diabetes, uso de diuréticos 

antes de deitar, edema e RDC. 

Urgência 
miccional 

Necessidade 
imperiosa de 

urinar. 

Bexiga hiperativa (idosos), 
infecção urinária. 

Disúria Desconforto , dor. 
inicio, fim ou 

durante todo ato. 

Infecção urinária, hipertrofia 
prostática (homens), cálculo, 

tumor, traumatismo. 
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Polaciúria Aumento da frequência de 
micções nas 24 h, com 

volume pequeno. Normal: 
de 3 a 6 micções nas 24 h. 

Irritação da uretra 
posterior ou do colo 

vesical, diminuição do 
volume vesical. 

Inconti-
nência 
urinária 

Perda involuntária de 
urina. 

Bexiga hiperativa 
(idosos), infecção 

urinária, constipação 
intestinal, ansiedade. 

Enurese 
noturna 

Micção involuntária 
durante o sono. 

Infecção urinária, 
doenças renais ou 

distúrbios hormonais. 

Tenesmo 
vesical 

Sensação esvaziamento 
insuficiente da bexiga. 

Irrita uretra posterior 
ou colo vesical. 
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Palpação 
 

ÓRGÃO OBSERVAR POSSÍVEIS ALTERAÇÕES 

Bexiga Abaulamento e dor à 
palpação 

Palpar com as mãos em 
garra, aprofundando-se na 

expiração e procurando 
delimitar a bexiga 

A bexiga normal não é 
palpável. 

Presença de tumor ou 
retenção urinária 

(bexigoma). 
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Rins 

Método bimanual 
 

Investigar volume ou 
tamanho, 

consistência, 
contorno e dor 

Paciente em decúbito dorsal, com o 
abdome relaxado. Enquanto o 

examinador pressiona, com uma 
das mãos e de trás para frente, a 
parte superior da região lombar, a 

outra mão deve palpar o 
hipocôndrio e o flanco. 

Método de Israel 
 

Investigar volume ou 
tamanho, 

consistência, 
contorno e dor 

Paciente em decúbito lateral, com o 
abdome relaxado. A palpação deve 
ser realizada na lateral oposta à do 

decúbito, com uma das mãos 
posicionada no abdome e com a 

outra a região lombar 
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Percussão 

ÓRGÃO COMO OBSERVAR? 
POSSÍVEIS 

ALTERAÇÕES 
CONDIÇÕES 
ASOCIADAS 

 
Bexiga 

5 cm acima da sínfise 
púbica, de fora para 
dentro, sentido de 

abaulamento observado 

Som 
timpânico 

Bexiga vazia 

Som maciço Retenção 
urinária 

 
Rins 

Paciente sentado ou de pé, 
realizar a punho 

percussão.  
Percutir com mão direita 
fechada sobre a região 

lombar-alta, média e baixa 

Sinal de 
Giordano 

positivo (dor 
à percussão) 

Pielonefrite 
ou outras 

nefropatias, 
pancreatite e 
colecistite. 


