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PADRÃO PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

POP Nº 79 
 

Título: Coleta de Urina de 24 horas em 

Adultos 

Área de Aplicação: Obstetrícia 

Setor: Centro Obstétrico, Alojamento 

Conjunto. 

Responsável pela prescrição do POP Equipe Médica 

Responsável pela execução do POP Equipe de Enfermagem 

 

1. Definição 
 

 Consiste na coleta de urina durante um período de 24horas e armazenamento em um recipiente 

adequado, mantendo condições e integridade da urina para análise laboratorial. 

  

 

2. Finalidade  
 

 Avaliar função renal (Clearance de creatinina). 

 Auxiliar no diagnóstico de estados patológicos marcados por proteinúria. 

 Avaliar sódio urinário, ácido úrico urinário, cálcio urinário, citrato. 

 

 

3. Indicações e Contraindicações  
 

    INDICAÇÕES 

 Paciente com baixo débito urinário em uso de sulfato. 

 Pacientes com hipertensão arterial. 

 Pacientes com pré-eclâmpsia e eclampsia. 

 Pacientes com síndrome HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count). 

 Pacientes suspeita de insuficiência renal. 

 Pacientes com cirrose hepática. 

 Pacientes com suspeita de cálculos renais. 

 Pacientes com suspeita de gota ou artrite. 

 Outras situações clínicas, a critério médico. 

 

      CONTRAINDICAÇÕES  

 Não se aplica. 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Luva de procedimento. 

 Recipiente plástico próprio para armazenar a urina de 24horas fornecido pelo almoxarifado com 

capacidade 1500 ml ou 2000 ml. 

 Recipiente plástico adaptado para permanecer com a paciente. 

 Etiqueta de identificação. 
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 Caneta esferográfica. 

 Folha de anotação de enfermagem. 

 

 

5. Descrição do Procedimento 

 

    PRÉ-EXECUÇÃO: 

 

 Observar prescrição médica e solicitação de exame. 

 Identificar o recipiente plástico próprio para armazenar a urina de 24 horas fornecido pelo 

almoxarifado com capacidade 1500 ml ou 2000 ml com a etiqueta de identificação ou esparadrapo        

com: nome completo da cliente, nº de prontuário, data, hora do início e do térmico da coleta. 

 Preparar o material. 

    EXECUÇÃO: 

 Checar o nome e o registro da cliente. 

 Orientar a cliente e acompanhante quanto ao procedimento. 

 Orientar a paciente a esvaziar completamente a bexiga. 

 Registrar este horário a partir do qual iniciará as sucessivas coletas. 

 Orientar a cliente e/ou o profissional escalado com a paciente que deverá colher todo o volume de 

urina das diversas micções do dia e da noite, até completar 24 horas. 

 Fornecer o recipiente plástico adaptado para coletar a urina que permanecerá junto a paciente. 

 Calçar luvas de procedimentos. 

 Transferir a urina coletada do recipiente de plástico para o recipiente 1500 ml ou 2000 ml fornecido 

pelo almoxarifado. 

 Armazenar na geladeira ou em caixa térmica. 

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

 Registrar o procedimento em prontuário. 

    PÓS-EXECUÇÃO: 

 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 encaminhamento do (s) recipiente (s) de coleta para o laboratório anotando o volume 

total, data e hora.      

                         

      OBSERVAÇÕES: 

 

 Quando o recipiente fornecido pelo almoxarifado for de água mineral, este deverá ser de água mineral 

sem gás. 

 Utilizar quantos frascos forem necessários. Lembre-se que nenhuma urina deverá ser desprezada. 

 Durante todo o período, após cada coleta, conserve o (s) recipientes (s) no refrigerador (Alojamento 

Conjunto), ou caixa térmica com gelox (Centro Obstétrico). No momento em que terminar a última 
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coleta, o material deverá ser imediatamente encaminhado para o laboratório com o pedido. 

 Evitar a coleta durante o trabalho de parto, já que na coleta de urina de 24 horas não deve conter 

traços de sangue. Caso isto ocorra, por qualquer outro motivo, a coleta deverá ser iniciada novamente. 

 O início da coleta poderá acontecer a qualquer momento. 

 Quando houver qualquer perda de material, o procedimento deverá ser reiniciado. 

 O término da coleta deverá coincidir com o horário em que iniciou o procedimento de coleta. Desta 

forma completará às 24 horas de urina necessárias a realização do exame. 

  Nos casos da paciente orientada, a coleta da urina de 24 horas fica sob a supervisão da equipe de 

enfermagem. Entretanto, se a mesma não estiver em condições, ou apresente alguma condição que 

não permita a coleta de urina dela própria (ex: sonda vesical demora), um profissional de enfermagem 

deverá ficar responsável pela coleta, técnico de enfermagem ou enfermeiro de acordo com a condição 

e o procedimento que deriva a coleta da urina.  
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8. Figuras e Anexos  

Não se aplica 
 


