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PADRÃO PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

POP Nº 78 
 

Título: Coleta de Urina para EAS em Adultos 

Área de Aplicação: Obstetrícia 

Setor: Centro Obstétrico, Emergência 

Obstétrica, Alojamento Conjunto, 

Ambulatório. 

Responsável pela prescrição do POP Equipe Médica 

Responsável pela execução do POP Equipe de Enfermagem 

 

1. Definição 
 

 Consiste na coleta de urina simples para análise laboratorial.  

 

 

2. Finalidade  
 

 Obter amostra de urina para realização de análise físico química da urina (Elementos Anormais e 

Sedimentos - EAS)  

 Ajudar na investigação de infecções e/ou disfunções do sistema urinário e também no controle de 

doenças hipertensivas e metabólicas como diabetes e hipertensão arterial. 

 Analisar a densidade, o PH, a glicose, as proteínas e diversos outros componentes da urina. 

 

 

3. Indicações e Contraindicações  
 

INDICAÇÕES 

 Para paciente com suspeita de infecção urinária. 

 Para paciente com diabetes e hipertensão arterial. 

 Para pacientes com suspeita de doenças metabólicas e renais. 

 Para pacientes com suspeita de anemia hemolíticas. 

 Outras indicações clínicas pertinentes, a critério médico. 

 

CONTRAINDICAÇÕES  

 Não se aplica 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

      MATERIAL PARA PACIENTE DEAMBULANDO 

 

 Luva de procedimento. 

 Recipiente próprio para armazenar a urina. 

 Etiqueta de identificação. 

 

      MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA PACIENTE EM REPOUSO ABSOLUTO  
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 Luva de procedimento. 

 Recipiente próprio para armazenar a urina. 

 Etiqueta de identificação. 

 Comadre. 

 Seringa de 20ml. 

 

     MATERIAL PARA PACIENTE COM SONDA VESICAL DE DEMORA 

 

 Luva de procedimento. 

 Recipiente próprio para armazenar a urina. 

 Etiqueta de identificação. 

 Seringa de 20ml. 

 Agulha 25 x 7. 

 Gaze. 

 Álcool 70%.  

 

 

5. Descrição do Procedimento 
 

      PACIENTE DEAMBULANDO 

 

 Confirmar o nome da paciente no pedido do exame solicitado. 

 Explicar o procedimento e a finalidade quanto à necessidade da coleta do material. 

 Fornecer frasco para coleta. 

 Explicar a técnica para coleta. 

o Solicitar ao paciente para executar a higiene íntima, usando água e sabão neutro, enxugar com 

gaze ou compressa. 

o Orientar para que despreze o primeiro jato urinário no vaso sanitário e a seguir seja colhida a 

urina no recipiente próprio para a coleta. 

 Calçar luva de procedimento. 

 Identificar o recipiente com a etiqueta identificação contendo: nome da paciente, número do 

prontuário, data da coleta e setor. 

 Fechar o pote adequadamente para não vazar. 

 Encaminhar o material coletado para o laboratório junto com pedido de exame. 

 Realizar a higienização as mãos (ver POP de Higienização das mãos). 

 Registrar o procedimento com data e hora da coleta. 

      PACIENTE EM REPOUSO ABSOLUTO  

 Separar o material. 

 Realizar higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos). 

 Orientar o cliente e/ ou o acompanhante sobre o que será feito. 

 Calçar luva de procedimento. 

 Realizar higiene íntima feminina (ver POP de Higiene íntima feminina em adultos). 

 Acomodar a comadre sob a paciente. 

 Aguarda a paciente realizar a micção. 
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 Retirar a comadre do cliente. 

 Aspirar com a seringa de 20 ml a amostra de urina e armazená-la no frasco de coleta. 

 Identificar o recipiente com a etiqueta identificação. 

 Fechar o recipiente adequadamente para não vazar. 

 Encaminhar o material coletado para o laboratório junto com pedido de exame. 

 Realizar a higienização das mãos (ver POP de higienização das mãos). 

 Registrar o procedimento com data e hora da coleta. 

      PACIENTE COM SONDA VESICAL DE DEMORA 

 Separar o material. 

 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos). 

 Orientar o cliente e/ou o acompanhante sobre o que será feito. 

 Calçar as luvas de procedimento. 

 Pinçar o dreno logo abaixo do porta-coleta por alguns minutos. 

 Fazer desinfecção com gaze embebida com álcool 70% por 3 vezes no dispositivo lateral do 

coletor. 

 Realizar a coleta no porta-coleta, através da seringa conectada na agulha (25X7). 

 Armazenar a urina coletada no frasco próprio. 

 Identificar o frasco com a etiqueta identificação. 

 Fechar o pote adequadamente para não vazar. 

 Encaminhar o material coletado para o laboratório junto com pedido de exame. 

 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos). 

 Registrar o procedimento com data e hora da coleta. 

                           

      OBSERVAÇÕES: 

 

 O sistema coletor de diurese fechado não deve ser desconectado para coleta do exame. 

 Não há necessidade de encher o frasco, coletar no mínimo 20 ml. 

 Encaminhar o material ao laboratório logo após a coleta. 

 A agulha utilizada no porta-coleta deverá ser 25X 7 com intuito de não danificar o silicone do 

porta-coleta. 

 

 

6. Documentos de Referência  
 

 POP de Higienização das mãos. 

 POP de Higiene íntima feminina em adultos. 

 

 

7. Leitura Sugerida  
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8. Figuras e Anexos  

Não se aplica 
  

 


