
Unidade 2

Cuidados técnicos de enfermagem 
na coleta de amostras para exames 
laboratoriais

Iniciaremos nossa conversa com uma breve introdução sobre a importância dos 

exames laboratoriais.

A importância do exame laboratorial vem crescendo ao longo dos anos. Ele 

pode estabelecer ou, até mesmo, determinar o caminho para o diagnóstico e 

o tratamento do paciente. Além disso, tem papel muito importante dentro da 

prevenção de doenças.

Você já ouviu algum conhecido, familiar ou amigo dizendo que precisa fazer 

um check-up? Periodicamente, é necessário fazer uma análise completa do 

nosso corpo, pois há várias doenças que se desenvolvem silenciosamente e, 

quando diagnosticadas precocemente, podem ser revertidas ou tratadas de 

forma eficaz.

O check-up se refere a um conjunto de exames que o indivíduo faz 

periodicamente para avaliar seu estado de saúde. Ele é composto de consultas 

e exames complementares (sangue, urina, métodos de imagem e outros). 

Os exames de laboratório, sejam eles sanguíneos, de urina ou de fezes, servem 

de apoio e auxílio aos médicos e também para a segurança dos pacientes na 

hora do diagnóstico.

Angela Maria Corrêa Gonçalves

Zuleyce Maria Lessa Pacheco
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Como técnico em enfermagem, ao prestar cuidados ao indivíduo, tanto no 

hospital quanto no domicílio, você vivenciará:

• a necessidade de participação junto com outro profissional. Dependendo 

do caso clínico, você irá trabalhar com um enfermeiro, bioquímico. Por 

exemplo, caso o paciente esteja hospitalizado, quem faz a coleta de sangue é 

o bioquímico. Já o enfermeiro é auxiliado pelo técnico em enfermagem para 

a coleta do material ou supervisiona o trabalho do técnico em enfermagem 

na coleta de exames laboratoriais;

• algumas vezes, o auxílio ao cliente/paciente na coleta;

• outras vezes, a coleta por ele do material prescrito. Para tanto, faz-se 

necessário que em sua formação técnica você desenvolva conhecimentos e 

habilidades técnicas sobre a maneira correta de coletar o material que será 

submetido a um exame laboratorial.

Ao final do estudo desta unidade e da realização das práticas correspondentes 

a ela, você deverá ser capaz de:

• Identificar as necessidades de cuidados de enfermagem ao indivíduo que será 

submetido à coleta de exames, bem como suas limitações quanto à utilização 

de materiais necessários à coleta.

• Determinar os materiais necessários à coleta prescrita, prevendo e provendo 

esse material.

• Realizar a coleta de acordo com a especificidade do material.

• Armazenar, conservar e encaminhar aos laboratórios a coleta realizada 

obedecendo às Normas Técnicas.

• Obter resultados dos exames que auxiliem no diagnóstico.

Para conseguir fazer todos esses procedimentos citados anteriormente, você 

precisará conhecer:

• as finalidades da coleta do material prescrito;

• o método específico para a coleta do material prescrito;

• de que maneira o material coletado deve ser encaminhado ao laboratório, 

buscando sempre a colaboração do cliente/paciente para um atendimento 

mais efetivo.

Algumas condutas gerais que você deverá seguir para obter êxito no procedimento 

a ser realizado são:

• Informar o cliente sobre o exame que será realizado, suas finalidades e o método 

de coleta, buscando esclarecer suas dúvidas e obter sua colaboração.
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• Utilizar frascos ou recipientes adequados, para evitar vazamentos do conteúdo 

da amostra.

• Lavar corretamente as mãos:

– As mãos devem ser lavadas em uma única direção, começando do início 

dos dedos e indo para o braço.

– Lavar cada dedo separadamente e atentar para as juntas entre um dedo 

e outro.

– Não se esquecer de lavar as costas das mãos, assim como as palmas.

– As unhas devem estar sempre curtas e, para a limpeza mais efetiva, deve-se 

usar uma escovinha macia para limpar sujeiras que possam existir embaixo 

das unhas.

– Evite retirar as cutículas, pois elas são uma proteção natural do seu corpo. 

A cutícula com corte abre uma porta de entrada em nosso corpo para 

agentes infecciosos. Se houver contato de um material infectado em uma 

cutícula machucada, lave imediatamente as mãos com água e sabão, pois 

pode haver contaminação antes e após a coleta.

• Calçar luvas de procedimento.

Fonte: www.sxc.hu
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• Estar atento à TÉCNICA ASSÉPTICA, que evita a contaminação da amostra e serve 

como método de proteção individual.

• Rotular o frasco coletor, identificando-o com os seguintes itens:

– registro do número do prontuário do cliente;

– nome do cliente;

– número do leito;

– material coletado;

– exame solicitado;

– data;

– hora da coleta;

– requisitante (médico que pediu o exame);

– assinatura (de quem coletou a amostra);

– todas essas informações devem estar no rótulo do frasco da coleta. Caso 

sua letra seja muito grande e não caiba nele, a identificação é feita à parte 

e fixada no frasco coletor.

• Coletar o material de acordo com a técnica ou o método indicado para tal, 

a fim de evitar a contaminação do material.

• Manter as paredes dos frascos limpas, não tocando em seu interior e não 

deixando que o material vaze, ou orientar o cliente/paciente a fazê-lo caso 

ele colete o material.

Fonte: www.sxc.hu
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Procedimentos 
destinados à criação de 
um ambiente esterilizado 
ou asséptico (sem 
germes), principalmente 
por meio de esterilização, 
para proteger os 
doentes das infecções. 
A técnica asséptica é 
necessária sempre que 
exista qualquer processo 
que, potencialmente, 
implique risco de 
infecção. O doente 
pode ser contaminado 
através de quatro 
mecanismos diferentes: 
por outras pessoas, pelos 
instrumentos, por si 
próprio e pelo ar.

TÉCNICAS DE ASSEPSIA
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• Encaminhar imediatamente o material ao laboratório, acompanhado da 

respectiva requisição. Na impossibilidade de encaminhamento imediato, 

seguir os protocolos ou as orientações da instituição para a conservação do 

material.

• Registrar no prontuário do cliente, e nos demais documentos, como Livro 

de Ordens e Ocorrências, Protocolos de Exames Laboratoriais, o tipo de 

material colhido, o exame realizado, a data e o horário da coleta e assinar.

Como técnico de enfermagem, esteja sempre atento a essas orientações e nunca 

deixe de registrar o procedimento realizado nem de checar o horário da coleta e 

anotá-lo na FOLHA DE PRESCRIÇÃO. Isso é importante, pois é uma forma de controle 

do serviço de saúde para saber quem realizou determinado procedimento 

e quando.

Durante sua vida, até o momento atual, é possível que você já tenha se submetido 

à coleta de amostras para exames laboratoriais, como, por exemplo, o exame de 

sangue. Proponho que você relembre esse momento e reflita sobre os sentimentos 

que vivenciou antes do momento da coleta e sobre como ela foi realizada, no caso 

de ter sido feita por um técnico de enfermagem. Como foi a abordagem dele? 

Sempre que você for atender alguém como técnico de enfermagem, coloque-se 

no lugar do paciente/cliente. Faça o atendimento da maneira como gostaria que 

fizessem com você.

Imagino que você esteja curioso para conhecer quais são os tipos de coleta 

de material para exames laboratoriais mais realizados pelos técnicos de 

enfermagem. 

Primeiramente, apresentaremos os exames mais solicitados a pacientes e cuja 

coleta de material exigirá de você conhecimento e habilidade técnica.

Os exames mais comuns, com material coletado enviado à análise, são:

1. teste simples de urina;

2. urina tipo I ou coleta do jato médio urinário;

3. urina de 24 horas;

4. urocultura;

5. teste de glicosúria;

6. parasitológico de fezes;

7. coprocultura;

Formulário em que os 
profissionais da equipe 

de saúde fazem as 
prescrições da assistência 

que deverão ser 
realizadas para 

o paciente.

FOLHA DE PRESCRIÇÃO
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9. exame de exsudato.

Antes de detalhar quais são os cuidados técnicos de enfermagem que você 

deverá seguir para cada tipo de exame, pedimos que faça mais uma reflexão. 

Você já deve ter observado que, em alguns momentos, falamos em paciente e em 

outros em cliente. Solicito que reflita qual a especificidade existente sobre cada 

um desses termos e exponha essa reflexão em um fórum “Preparo de Exames” 

com seus colegas e tutor.
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Exame de urina: o que 
o seu xixi pode dizer 
sobre você?

OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar os exames de urina coletados pelo 

técnico em enfermagem e suas finalidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS 
PARA O CONTEÚDO
O estudo deste tema proporcionará a você:

1  Identificar os materiais necessários nos 

diferentes tipos de exames de urina.

2  Diferenciar as etapas da coleta dos 

diferentes tipos de exames de urina. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

1  Detectar anormalidades na urina.

2  Detectar doenças (condições nosológicas) 

que possam interferir na função dos rins 

ou do trato urinário.

Fonte: www.sxc.hu

N
in

a 
B

ri
sk

i



·56· 

Tema 1
Exame de urina: o que o seu xixi 
pode dizer sobre você?

                 ·57·

Tema 1

e-Tec Brasil
Enfermagem

VOCÊ SABE O QUE O SEU XIXI PODE DIZER SOBRE 
A SUA SAÚDE?

Você já deve ter ido ao médico devido a algum problema de saúde e ele prescreveu 

para você um exame de urina, não é mesmo?

Sabe por que esse exame é tão importante? Porque analisando a urina podemos 

avaliar como está o aparelho urinário, detectar a existência de algumas doenças 

e, ainda, confirmar uma possível gravidez.

A urina humana é o produto final da excreção renal. Ela é composta em sua 

maior parte de água (aproximadamente 96%), URÉIA, ácido úrico e sal. Quando 

a pessoa está saudável, a urina é estéril, tem apenas um leve odor e tende a ser 

amarela, variando de acordo com a quantidade de água ingerida (quanto mais 

água, mais clara é a urina; quanto menos água, mais escura).

Fonte: www.governo.es.gov.br/
site/files/arquivos/imagem/aten
dimentomulhersesa060308.jpg

Figura 1.1: Na consulta, 
a médica prescreve um 
exame de urina devido aos 
problemas de saúde relata-
dos pela mulher.

A uréia (CH4N2O) e o 
ácido úrico (C5H4N4O3) 
são derivados tóxicos 
ao nosso organismo, 
produzidos durante 
o metabolismo 
das proteínas.

URÉIA
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 1.2: Devemos estar 
sempre atentos para 
perceber alterações 

na nossa urina. Toda 
vez que você for ao 

banheiro, deve verificar o 
aspecto de sua urina.
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LN Já ouviu falar em urinoterapia?

Urinoterapia é uma técnica terapêutica que utiliza a ingestão de urina (é isso mesmo 
que você leu: beber xixi!) para prevenir ou curar doenças, aumentar a beleza ou 
limpar o interior do organismo. É uma das terapias mais antigas e populares do 
mundo, usada por várias culturas através dos tempos. Ela já foi usada na Índia, no 
Tibete, Egito e Grécia Antiga, e nas civilizações asteca, inca e maia. Atualmente, é 
usada como procedimento terapêutico na Nicarágua, na Arábia e no Alasca, para 
combater males físicos.

Alterações na cor e no cheiro da urina demonstram que algo aconteceu no 

metabolismo do indivíduo, mas não necessariamente significam doenças (a 

ingestão de determinados remédios e/ou alimentos pode alterar aspectos da 

urina). Se o indivíduo sentir desconforto ao urinar, deve-se investigar o que está 

afetando a saúde dele, por meio do exame de urina.

O tipo de amostra de urina necessária ao exame vai depender do que estará 

sendo prescrito pelo médico que avaliou o paciente/cliente. Enquanto técnico 

de enfermagem, você deverá:
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• estar atento à prescrição;

• investigar os padrões habituais de micção do cliente, perguntando sobre 

quantas vezes ele costuma urinar por dia e como é essa urina;

• estar atento ao pedido de RESTRIÇÃO HÍDRICA que pode estar na prescrição; 

quando esta não estiver prescrita, você poderá incentivar o cliente a realizá-la;

• estar atento ao uso de medicamentos ou drogas ilegais que possam afetar os 

resultados do exame, bem como ao consumo de alimentos que deverão ser 

evitados em alguns casos, conforme prescrição.

Limitação na quantidade 
de líquidos que o 
indivíduo pode receber 
em 24 horas. O volume 
é prescrito pelo médico 
e varia de acordo com as 
condições clínicas 
do paciente.

RESTRIÇÃO HÍDRICA

Vários medicamentos podem interferir em exames de laboratório. Por esse motivo, 
caso o paciente esteja utilizando algum, isso deve ser informado ao laboratório. 
A suspensão de qualquer medicamento, antes da coleta de exames, só pode ser feita 
pelo médico. O laboratório informa, no cadastro dos exames, quando algum exame 
obriga a suspensão de medicamentos; quando não for possível suspender a medicação, 
isso será considerado na interpretação clínica do resultado.

Alguns corantes alimentares podem ser expelidos pela urina e existe uma grande 
variedade de fármacos que podem alterar-lhe a cor (por exemplo, a rifampicina e a 
dipirona podem torná-la alaranjada). Também, as pessoas que comem muita beterraba 
podem ficar com a urina avermelhada.

?
Além disso, você deve tentar seguir as condutas gerais citadas na introdução 

desta unidade, bem como as específicas para cada tipo de coleta, conforme 

apresentaremos a seguir.

OS TIPOS DE EXAMES DE URINA

Existem alguns tipos de exames que podem ser feitos a partir da urina coletada 

de um indivíduo. Cada um desses exames tem sua finalidade específica. Durante 

esta seção do tema, você vai estudar:

• os tipos diferentes de exame;

• qual a sua finalidade;

• o material necessário para realizá-lo;

• os procedimentos que devem ser feitos antes, durante e depois do exame.

Você sabe quais são os exames laboratoriais que utilizam amostras de urina 

para serem analisadas? Veja a seguir.
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Teste simples de urina

A urina fornece informações sobre muitas das principais funções metabólicas 

do organismo. Como já vimos, genericamente, a urina é constituída por água 

(96% em média), uréia, ácido úrico, sal e outras substâncias químicas orgânicas 

e inorgânicas.

Grandes variações na concentração dessas substâncias podem ocorrer devido à 

influência de fatores, como:

• a ingestão alimentar,

• atividade física,

• o METABOLISMO ORGÂNICO,

• a função endócrina e, até mesmo,

• a posição do corpo.

Para o exame, devemos dar preferência a uma urina recente (até 2 horas), 

colhida no horário da manhã, mais especificamente a da primeira micção. Caso 

a urina disponível não seja recente, ela só será utilizada em caso de emergência. 

A coleta pode ser realizada pelo paciente após receber orientações do técnico 

de enfermagem.

Material necessário à coleta:

• recipiente limpo, devidamente rotulado;

Conjunto de transforma-
ções que as substâncias 

químicas sofrem no 
interior dos organismos 

vivos. Os produtos 
dessas transformações 

(proteínas, açúcares, 
lipídeos) são essenciais 

para satisfazer as neces-
sidades estruturais e 

energéticas do organismo.

METABOLISMO ORGÂNICO
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• COMADRE, PATINHO ou CUBA-RIM limpos; 

Fonte: www.sxc.hu
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Figura 1.3: Cuba-rim, 
comadre e patinho 
(ou papagaio).

Recipiente próprio para o 
paciente excretar urina.

COMADRE

Recipiente próprio 
para o paciente do sexo 
masculino excretar urina.

PATINHO

Recipiente hospitalar em 
forma de rim usado para 
vários procedimentos 
de enfermagem.

CUBA-RIM
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• biombo (necessário quando o paciente se encontra acamado).

Procedimento para a coleta:

• Lavar as mãos com água e sabão.

• luvas de procedimento;
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 1.4: As luvas de 
procedimento servem de 
proteção para os profis-

sionais da saúde.

Fonte: www.sxc.hu
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• Planejar qual será o material utilizado no procedimento.

• Providenciar o material que será utilizado no procedimento, levando-o ao 

cliente/paciente.

• Orientar o cliente/paciente quanto ao tipo de exame a ser realizado, 

explicando as etapas do procedimento, o material coletado e o método de 

coleta.

• Orientar o cliente/paciente a urinar no recipiente limpo e seco, que poderá 

ser a comadre ou o patinho, e a comunicar assim que tenha terminado de 

urinar. 

• Caso o cliente/paciente seja mulher e apresente secreção vaginal ou 

corrimento, faz-se necessário uma lavagem externa antes da coleta da amostra 

e/ou providenciar a colocação de tampão vaginal (que é um cilindro ou bola 

de gaze, algodão ou espuma).

Colocando o tampão (pode ser realizado pela própria paciente se ela tiver 

condição):

1. Lave as mãos.

2. Procure a posição que seja mais confortável para a paciente:

sentada no vaso sanitário com 

os joelhos abertos;

levemente inclinada com 

os joelhos flexionados e 

separados; ou 

em pé, com um pé no vaso 

sanitário.
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3. Retire o tampão da embalagem e o coloque no aplicador.

4. Use a outra mão para abrir os lábios maiores que cobrem a abertura da 

vagina. Coloque a ponta arredondada do aplicador na abertura da vagina.
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5. Insira o aplicador suavemente dentro da vagina. O aplicador está bem 

colocado quando seus dedos tocam seu corpo.

6. Empurre o tubo interno pequeno dentro do maior de maneira completa. 

Retire cuidadosamente ambos os tubos.

7. O absorvente interno está agora dentro do corpo, com o cordão pendurado 

livremente fora do corpo.
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Para remover o tampão:

Flexione ligeiramente os joelhos com as pernas abertas e relaxe. Puxe o fio de 

remoção para baixo, no mesmo ângulo que você inseriu o tampão. Jogue na 

lixeira.

• Orientar o cliente/paciente a não evacuar na comadre, nem jogar dentro 

dela o papel utilizado para limpar a genitália. Se o cliente/paciente desejar 

evacuar, forneça duas comadres, uma para a urina e outra para as fezes.

• Proporcionar a privacidade do cliente/paciente enquanto ele urina, tentando 

deixá-lo confortável nessa situação e providenciando biombos, quando 

necessário.

• Calçar luvas de procedimento.

Figura 1.5: Este é um 
tampão vaginal usado 

pelas mulheres no 
período menstrual.

Fonte: www.sxc.hu
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• Transferir a amostra para o frasco previamente rotulado.

• Recolher e providenciar a limpeza e descontaminação de todo o material 

utilizado.

• Descalçar as luvas.

Fonte: www.sxc.hu
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• Lavar as mãos com água e sabão.

• Deixar a unidade de enfermagem em ordem e o cliente/paciente confortável.

• Checar se o procedimento foi realizado como estava descrito na folha de 

prescrição.

• Realizar os devidos registros no prontuário do cliente, informando:

– o material colhido;

– o exame solicitado;

– a hora em que foi coletado o material;

– a assinatura.

• Caso a cliente/paciente esteja no período menstrual, registrar o fato na 

requisição do exame e em seu prontuário.

• Assinar o prontuário.

• Enviar o material coletado imediatamente ao laboratório, com a 

REQUISIÇÃO.

Fonte: www.sxc.hu

Pe
te

r 
G

al
b

ra
it

h

O pedido de exame feito 
pelo médico.

REQUISIÇÃO
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• Diante da impossibilidade de levar o material coletado imediatamente ao 

laboratório, mantê-lo sob refrigeração de no máximo 4º C por até uma hora, 

exceto se houver outra orientação. 

• Se o paciente estiver em BALANÇO HÍDRICO, a urina deverá ser medida e 

registrada no prontuário antes de ser coletada e enviada ao laboratório.Controle da ingesta e 
eliminação de líquidos. 
Esse dado fornece uma 
avaliação contínua do 
estado de hidratação 
do paciente.

BALANÇO HÍDRICO

 Atividade 1
Atende ao Objetivo 2 .

Como já vimos, a urina é estéril. Para realizarmos o teste simples de urina sem 
contaminação, são necessários alguns procedimentos. Janaína é estudante do 
curso técnico de enfermagem. Após ter aprendido como fazer um teste simples 
de urina, pediu para ver os procedimentos num hospital próximo a sua casa. 
Como essas informações são muito novas para ela, vamos ajudá-la?

Da situação descrita adiante, indique pelo menos dois procedimentos importantes 
para que não haja contaminação da amostra nos locais indicados.

Janaína pegou uma comadre no local onde elas são guardadas (1). Logo em 
seguida, entregou à paciente, que recebeu todas as instruções de como realizar 
o teste de urina simples. A paciente informou que estava com corrimento 
vaginal (2).

Urina tipo I ou coleta do JATO MÉDIO URINÁRIO

Deseja-se com esse tipo de coleta obter uma amostra relativamente limpa e livre 

de microorganismos que normalmente colonizam a porção inferior da uretra.

A coleta pode ser realizada pelo próprio paciente, se ele tiver condição.

Pretende-se, com esse tipo de exame:

• analisar a transparência da urina;

• medir a acidez e a densidade;

• testar a presença de proteína e açúcar;

• examinar no microscópio o sedimento urinário.

Consiste em coletar 
o jato da urina, 
desprezando o início e o 
fim da micção no vaso 
sanitário.

JATO MÉDIO URINÁRIO
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Material necessário à coleta:

• jarro com água morna para fazer a higiene local;

• luvas de procedimento;

• material de higiene íntima: IMPERMEÁVEL FORRADO, cuba redonda com sabão, 

cuba redonda com anti-séptico, comadre limpa, comadre ou patinho estéreis, 

quadrados de algodão, pacote de compressas estéreis, toalha de banho.
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Fonte: www.sxc.hu

Tipo de lençol de 
material impermeável.

IMPERMEÁVEL FORRADO

Fonte: www.sxc.hu
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• frasco estéril;

• rótulo de identificação no frasco;

• biombos (quando necessários).

Procedimento para a coleta:

• Lavar as mãos com água e sabão.

• Planejar qual será o material utilizado no procedimento.

• Providenciar o material que será utilizado no procedimento, levando-o ao 

cliente/paciente.

• Colocar o material sobre o carrinho de procedimentos e posicioná-lo aos 

pés da cama. Caso o paciente esteja acamado e não tenha um carrinho ou 

mesa móvel para colocar o material a ser usado, pode-se utilizar a mesa-de-

cabeceira.

• Posicionar as comadres sobre a cadeira e montar os biombos ou fechar as 

cortinas do boxe ou a porta do quarto.

Fonte: www.sxc.hu
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Quando a pessoa 
deita com as costas na 
cama, maca ou chão.

• Orientar o cliente/paciente quanto ao tipo de exame a ser realizado, 

explicando as etapas do procedimento, o material coletado e o método 

de coleta.

• Levantar a grade do lado oposto do leito ao que você, técnico de enfermagem, 

estiver, protegendo o cliente de quedas do leito.

• Cobrir o cliente/paciente com lençol de procedimento.

• Colocar o impermeável forrado sob as nádegas do paciente.

• No caso de paciente mulher, solicitar que fl exione os membros inferiores; 

auxiliá-la a assumir a posição ginecológica.

LN Para facilitar a lavagem externa da cliente/paciente, ela deverá assumir a posição 
descrita a seguir:

•   DECÚBITO DORSAL;
•   com as pernas fl exionadas;
•   joelhos afastados;
•   pés apoiados na cama ou no leito;
•   braços estendidos ao longo do corpo.

DECÚBITO DORSAL

Peça que ela relaxe as coxas, colocando-as em rotação externa (virada para fora 

da cama) e posicione a comadre limpa sob a cliente.

• No caso de paciente homem, ajudá-lo a assumir decúbito dorsal, mantendo 

as pernas em ligeira abdução (afastamento), e posicionar a comadre limpa 

sob o cliente/paciente.
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• Calçar luvas de procedimento.

• Expor a região genital colocando um quadrado de algodão em cada região 

inguinal (virilha) ou a compressa de algodão sobre o púbis do cliente.

Púbis

Figura 1.6: O osso do 
púbis ou osso púbico 
é um dos 3 ossos que 
formam a pelve.
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• Irrigar a região geniturinária com água e sabonete ANTI-SÉPTICO.

• Proceder à técnica de lavagem externa para cada sexo. Veja esse procedimento 

no Anexo da Unidade 2, ao final desta unidade.

• Retirar a comadre.

• Abrir o pacote da comadre estéril com técnica asséptica e colocá-la sob as 

nádegas da cliente, ou oferecer-lhe o patinho estéril.

• Instruir o cliente/paciente a desprezar o primeiro jato de urina, da mesma 

forma como foi explicado anteriormente na coleta de jato médio de urina.

• Abrir o pacote da gaze estéril e o invólucro do recipiente de coleta, 

destampando-o com técnica asséptica. Caso o cliente seja responsável pela 

coleta, orientá-lo a colocar a tampa do frasco sobre a superfície limpa, com 

a parte interna voltada para cima. 

• Aguardar o cliente/paciente iniciar a micção e orientá-lo para que ele despreze 

o primeiro jato de urina, mantendo o frasco destampado à mão a fim de 

facilitar a coleta dos jatos posteriores. 

• Tampar o frasco imediatamente após a coleta da amostra.

Substância utilizada 
para degradar ou 

inibir a proliferação 
de microorganismos 

presentes na superfície 
da pele e das mucosas. 

Muito usada para 
desinfetar ferimentos, 

evitando ou reduzindo 
o risco de infecção por 

ação de bactérias 
ou germes.

ANTI-SÉPTICO

• Secar o recipiente com gaze estéril, se preciso. 

• Colocar o rótulo de identificação.
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• Aguardar que o cliente conclua a micção.

• Caso o paciente esteja com uma SONDA VESICAL, é necessário pinçá-la por uma 

hora e coletar com o auxílio de seringa e agulha, após desinfecção do local 

específico da sonda, transferindo imediatamente a urina para o frasco.

• Deixar a unidade em ordem e o cliente/paciente confortável.

• Recolher e providenciar a limpeza e descontaminação de todo o material 

utilizado.

• Descalçar luvas.

Figura 1.7: Este esquema 
mostra uma sonda 
vesical pinçada.

A sondagem é a 
introdução de sonda em 
cavidade ou canalículo, 
com a finalidade de 
evacuação de conteúdo 
ou promoção de uma 
terapia. A sonda 
vesical, por sua vez, é a 
introdução de uma sonda 
ou um cateter na bexiga.

SONDA VESICAL

Fonte: www.sxc.hu
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• Lavar as mãos com água e sabão.

Fonte: www.sxc.hu
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• Checar se o procedimento foi realizado como estava descrito na folha de 

prescrição. 

• Realizar os devidos registros no prontuário do cliente, informando:

– o material colhido;

– o exame solicitado;

– a hora em que foi coletado o material;

– a assinatura.

• Caso a cliente/paciente esteja no período menstrual, registrar o fato na 

requisição do exame e em seu prontuário.

• Assinar na prescrição a realização do procedimento.

• Se o paciente estiver em balanço hídrico, a urina deverá ser medida e registrada 

no prontuário antes de ser coletada e enviada ao laboratório.

• Enviar o material coletado imediatamente ao laboratório com a requisição.
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 Atividade 2 
Atende ao Objetivo 1 .

a. Com base no que você aprendeu até agora, ajude o técnico em enfermagem a 
fazer uma lista de materiais para realizar o teste simples de urina e o teste da 
urina de jato médio. Olhe com atenção os materiais que estão disponíveis:

 luvas de procedimento / pacote de compressas estéreis / toalha de banho / 
cuba redonda com sabão / frasco limpo e rotulado / jarro com água morna 
para fazer a higiene local / quadrados de algodão / comadre, patinho ou 
cuba-rim limpos / luvas de procedimento / biombos / comadre ou patinho 
estéreis / impermeável forrado / comadre limpa / frasco estéril rotulado / 
cuba redonda com anti-séptico /

 Lista do teste simples de urina          Lista do teste da urina de jato médio

 1 –                                                     1 – 

 2 –                                                     2 – 

 3 –                                                     3 – 

 4 –                                                     4 – 

                                                          5 –

                                                          6 –

                                                          7 – 

                                                          8 – 

                                                          9 – 

                                                          10 – 

                                                          11 – 

                                                          12 – 

b. Pesquise e discuta no fórum “Preparo de Exames” as diversas posições que 
o cliente/paciente deverá assumir para a realização de exames.

Urina de 24 horas

Deseja-se, com o procedimento, obter todo o volume de urina coletada nas 24 

horas. Pela manhã, ao acordar, o paciente deve esvaziar completamente a bexiga e 

desprezar a primeira urina. O técnico de enfermagem deverá anotar o horário da 

primeira urina como início da coleta no recipiente. A partir da segunda micção, 

deve-se colher todo o volume de urina produzida até completar 24 horas desde 

a primeira urina desprezada.

• Colher todo o volume de urina do dia e da noite, até a segunda micção 

do dia seguinte no horário predeterminado, juntando-as em um ou mais 

frascos limpos.
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• Deve-se evitar perdas de qualquer quantidade de volume urinário. O volume 

correto das 24 horas é importante para o resultado correto do exame.

• Informar ao laboratório quaisquer medicamentos utilizados nos últimos 

5 dias. 

• Após cada coleta, manter o(s) frasco(s) refrigerado(s) em temperatura de 

geladeira.

• Após a última coleta, enviar o(s) frasco(s) ao laboratório, contendo os seguintes 

dados: nome completo, peso e altura do paciente (dados imprescindíveis para 

a realização do exame).

Caso o paciente tenha condições, ele próprio pode realizar a coleta.

Este exame auxilia no diagnóstico de várias doenças, entre elas a proteinúria, 

que é a perda de proteínas através da urina. Trata-se de um achado comum a 

várias doenças renais, podendo ser discreta, quando ocorre perda de apenas 

alguns miligramas de proteínas por dia, ou mais intensa, quando existe perda 

de vários gramas de proteínas ao dia.

Material necessário à coleta:

• frasco de 2000 ml para coletar urina de 24 horas;

• luvas de procedimento;

Fonte: www.sxc.hu
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• rótulo de identificação;

• biombos (quando necessário).

 Atividade 3 
Atende ao Objetivo 1 .

Como você viu até agora, os materiais dos testes de urina variam de um teste 
para outro. Reveja quais são os materiais utilizados nos testes de urina simples, 
tipo I e urina de 24 horas:

Teste de urina simples Tipo I Urina 24 horas

– recipiente limpo, 
devidamente rotulado; 

– comadre, patinho ou 
cuba-rim limpos;

– luvas de procedimento;

– jarro com água morna 
para fazer a higiene local;

– luvas de procedimento;

– material de higiene 
íntima: impermeável 
forrado, cuba redonda 
com sabão, cuba redonda 
com anti-séptico, comadre 
limpa, comadre ou patinho 
estéreis, quadrados 
de algodão, pacote de 
compressas estéreis, toalha 
de banho;

– frasco estéril;

– rótulo de identificação 
no frasco;

– biombos.

– frasco de 2000 ml para 
coletar urina de 24 horas;

– luvas de procedimento;

– rótulo de identificação;

– biombos.

a. Quais desses testes são parecidos em relação aos materiais que utilizam? 

b.  Entre os dois testes parecidos, no que seus materiais diferem?

c. Discuta, no ambiente virtual, no Fórum “Preparo de Exames” (com seus 
colegas e tutor), as semelhanças que poderão existir entre a Coleta de Urina 
tipo I e a Coleta de Urina de 24 horas.

- biom
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Procedimento para a coleta:

• Lavar as mãos com água e sabão.

Fonte: www.sxc.hu
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• Planejar qual será o material utilizado no procedimento.

• Providenciar o material que será utilizado no procedimento, levando-o até 

o cliente/paciente.

• Orientar o cliente/paciente quanto ao tipo de exame a ser realizado, 

explicando as etapas do procedimento, a necessidade de coletar a urina em 

todas as micções e a técnica de coleta.

• Rotular o frasco com os seguintes itens:
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– nome do cliente;

– número de registro;

– número do leito;

– data da coleta;

– hora de início e término da coleta;

– tipo de exame solicitado;

– assinatura (de quem coletou a amostra).

• Desprezar a primeira micção da manhã, anotando a hora em que ela 

ocorreu.

• Colher toda a urina eliminada por 24 horas no frasco rotulado, mantendo-o 

na geladeira ou em isopor com gelo.

Fonte: www.sxc.hu
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• Colher a primeira urina da manhã seguinte quando completar 24 horas da 

primeira urina desprezada.

• Manter o material em geladeira ou isopor com gelo até o encaminhamento 

ao laboratório, juntamente com a requisição.

• Checar se o procedimento foi realizado como estava descrito na folha de 

prescrição.

• Registrar no prontuário do cliente:

– o exame solicitado;

– as horas de início e de término da coleta;

– o aspecto (cor e cheiro) da urina,

– Encaminhar o material coletado ao laboratório.

– Assinar na prescrição a realização do procedimento.

Urocultura

É o exame de urina utilizado para a pesquisa de microorganismos.

O procedimento pode ser feito pelo próprio paciente após receber orientações 

do técnico de enfermagem. Caso a coleta seja feita com o uso de sonda uretral, 

o técnico de enfermagem auxiliará o enfermeiro nesse procedimento.

Material necessário à coleta:

• cuba-rim esterilizada;

Fonte: www.sxc.hu
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• luvas de procedimento;

Fonte: www.sxc.hu
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• frasco coletor estéril de urina;

• material para lavagem externa;

• SONDA VESICAL DE ALÍVIO;

• rótulo de identificação;

• biombos (utilizados quando o paciente fica exposto e necessita de 

privacidade).

Quando a urina não 
pode ser eliminada 
naturalmente, deve ser 
drenada artificialmente 
através de sondas ou 
cateteres que podem ser 
introduzidos diretamente 
na bexiga. A sondagem 
vesical pode ser de 
alívio, quando há a 
retirada da sonda após 
o esvaziamento vesical, 
ou de demora, quando 
há a necessidade de 
permanência da mesma.

SONDA VESICAL DE ALÍVIO
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Procedimentos para a coleta:

• Lavar as mãos com água e sabão.

Fonte: www.sxc.hu
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• Planejar qual será o material utilizado no procedimento.

• Providenciar o material que será utilizado no procedimento, levando-o ao 

cliente/paciente.

• Orientar o cliente/paciente quanto ao tipo de exame a ser realizado.

• Encaminhar o cliente/paciente ao banheiro e orientá-lo quanto à higiene 

íntima com água e sabão, explicando que ele não deve usar anti-séptico.

• Fornecer ao paciente o frasco esterilizado, enfatizando a importância de não 

contaminá-lo colocando suas mãos no lado interno do recipiente.
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• Solicitar que o paciente colete o jato médio urinando continuamente, no 

mínimo, 5 ml e, no máximo, 10 ml de urina. Caso o paciente tenha dificuldade 

(o que já investigamos anteriormente), aumentamos a ingesta hídrica, dan-

do-lhe mais água.

• Calçar luvas de procedimento.

Fonte: www.sxc.hu
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• Fechar o frasco imediatamente, evitando contaminar a parte interna da tampa, 

ou seja: quando destampar, apoiar colocando a parte interna da tampa virada 

para cima.

• Em caso de paciente acamado e com dificuldade de colaboração:
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• realizar a lavagem externa;

• passar a sonda vesical de alívio para coletar a urina.

Se o paciente já estiver sondado:

• desprezar o conteúdo do frasco coletor;

• fechar a sonda vesical por 1 hora;

• coletar a urina por meio do dispositivo localizado na extensão do coletor; 

antes, porém, fazer desinfecção desse local;

Figura 1.8: Pacientes com 
dificuldades para se 

locomover precisam de 
auxílio extra do técnico 

em enfermagem para 
fazer este exame.
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• coletar amostra do material em frasco estéril.

• Caso o cliente/paciente seja mulher e apresente secreção vaginal ou corrimento, 

faz-se necessária uma lavagem externa antes da coleta da amostra e/ou a 

colocação de tampão vaginal.

• Rotular o frasco com os seguintes itens:

– nome do cliente;

– número de registro;

– número do leito;

– data da coleta;

– hora de início e término da coleta;

– tipo de exame solicitado;

– assinatura (de quem coletou a amostra).

• Manter a unidade do paciente em ordem.
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• Recolher todo o material utilizado e providenciar sua limpeza e 

descontaminação, caso tenha sido preciso fazer lavagem externa.

• Retirar as luvas de procedimento.

Fonte: www.sxc.hu
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• Lavar as mãos com água e sabão.

Fonte: www.sxc.hu
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• Checar se o procedimento foi realizado como estava descrito na folha de 

prescrição. 

• Registrar no prontuário do cliente:

– o exame solicitado;

– as horas de início e término da coleta;

– o aspecto (cor e cheiro) da urina;

– Encaminhar o material coletado ao laboratório.;

– Assinar na prescrição a realização do procedimento.

 Atividade 4 
Atende ao Objetivo 2 .

Seu Divanildo é um senhor de 84 anos que está internado devido a uma infecção 
urinária. Ele sente muita dor e, além disso, como já é uma pessoa idosa, tem 
dificuldades para se locomover. Você, como técnico em enfermagem, precisa fazer 
a coleta de urina para o exame de urocultura a fim de saber se os antibióticos 
estão sendo eficazes e a infecção está diminuindo. Quais são os procedimentos 
específicos utilizados para a coleta de pacientes internados?

Teste de glicosúria

O teste serve para detectar a presença de glicose na urina. Utilizando o glicoteste, 

ou seja, uma fita reagente que ao ser colocada na urina se cora, e comparando-se 

a cor obtida com a cor presente na tabela, você saberá se existe glicose ou não 

na amostra. A fita reagente reage à glicose. A presença de glicose na urina é um 

dos sintomas da diabetes.
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Você já viu ou já realizou este teste? Pesquise e discuta com o seu tutor e colegas 

de turma, on-line, no Fórum “Preparo de Exames”, quais são os tipos de diabetes 

que a presença de glicose na urina pode indicar?

Material necessário à coleta:

• frasco de glicofi ta (com uma fi ta apenas);

• comadre ou cuba-rim.

LN O nome diabetes mellitus vem do tempo em que o diagnóstico médico dessa doença 
incluía a prova da urina do paciente. Se a urina apresentasse gosto adocicado, o 
médico conseguia identifi car a diabetes como do tipo mellitus.

Diabetes signifi ca “sifão” e se refere ao sintoma mais característico da doença: a 
eliminação exagerada de água pelos rins. O termo “mellitus” se refere ao sabor 
doce como mel.
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Procedimento para a coleta:

• Lavar as mãos com água e sabão.

Fonte: www.sxc.hu
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• Planejar qual será o material utilizado no procedimento.

• Providenciar o material que será utilizado no procedimento, levando-o ao 

cliente/paciente.

• Verificar na embalagem da glicofita a data de validade da mesma.

• Anotar a data de abertura da glicofita quando ela for retirada do invólucro 

e mantê-la em local seco e arejado.

• Orientar o cliente/paciente quanto ao tipo de exame a ser realizado, 

explicando as etapas do procedimento, o material coletado e o método de 

coleta. 

• Caso não esteja indicado o melhor horário de coleta na prescrição médica, 

dê preferência para realizá-la antes das refeições.
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• Orientar o cliente/paciente a urinar na comadre ou cuba-rim e a comunicar 

assim que tiver terminado.

Fonte: www.sxc.hu
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• Caso o cliente seja mulher e apresente secreção vaginal ou corrimento, faz-se 

necessária a lavagem externa antes da coleta da amostra e/ou a colocação de 

tampão vaginal. 

Fonte: www.sxc.hu
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• Proporcionar privacidade ao cliente enquanto ele urina, tentando deixá-lo 

confortável nessa situação e providenciando biombos, quando necessário.

• Calçar luvas de procedimento.
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• Segurar a glicofita do lado contrário à marcação do reagente e mergulhar 

essa ponta da fita na urina, aguardando 1 minuto para posterior leitura.

• Comparar o resultado com as cores da tabela da glicofita. Se houver dúvida 

entre um resultado e outro (mistura de cores na reação), considerar a cor 

mais forte.

• Em pacientes com sonda vesical, deve-se:

– esvaziar totalmente o coletor de urina;

– medir a quantidade de urina coletada;

– registrar a quantidade de urina coletada na FOLHA DE BALANÇO e no 

prontuário do paciente;

– esperar até que se acumule pequena quantidade de urina no coletor para 

realizar o glicoteste;

– seguir os horários prescritos para a realização do teste, ou seja, antes de 

realizar o glicoteste, você deverá esvaziar o coletor de urina para fazer o 

teste com uma urina recente.

• Recolher e providenciar a limpeza e descontaminação de todo o material 

utilizado.

• Descalçar as luvas.

Formulário em que 
é anotado o que é 
ingerido e eliminado 
pelo paciente.

FOLHA DE BALANÇO

Fonte: www.sxc.hu
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• Deixar a unidade de enfermagem em ordem e o cliente confortável.

• Comunicar ao enfermeiro-chefe do setor o resultado do glicoteste.

• Realizar os devidos registros no prontuário do cliente, informando:

– o material colhido;

– o exame solicitado;

– a hora em que foi coletado;

– assinar na prescrição a realização do procedimento.

 Atividade 5 
Atende aos Objetivos 1  e 2 .

a. Como vimos, o teste de glicosúria serve para detectar a presença de glicose 
na urina. Pesquise em livros, revistas científicas e sites confiáveis quais são 
as vantagens e desvantagens de um teste de glicosúria. Descreva, a seguir, 
pelo menos duas vantagens e duas desvantagens (NP2):
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b. Depois não deixe de compartilhar, no Fórum “Preparo de Exames”, as 
informações que pesquisou sobre os tipos de coleta para exames laboratoriais 
mais praticados pelo técnico de enfermagem.

 Comente as descobertas relatadas pelos colegas à luz das suas próprias 
pesquisas, dizendo se havia encontrado as mesmas informações; por 
exemplo, o que o surpreendeu nos relatos. Escreva também, no fórum, 
materiais alternativos que você tiver buscado para fazer sua pesquisa e que 
lhe pareceram boas fontes de informações.

c. Agora que você já sabe quais são os testes realizados com a urina, discuta com 
seus colegas e o tutor, no Fórum “Preparo de Exames” (no ambiente virtual), 
a importância de cumprir tais procedimentos. Você pode começar descrevendo 
uma etapa que acredite ser particularmente importante e justificar o porquê 
de sua opinião. Comente, em seguida, o comentário colocado por um colega. 
Aposto que a discussão vai esquentar...
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RESUMINDO...

Você aprendeu que:

• Os exames de laboratório servem de apoio e auxílio aos médicos e também para 

segurança dos pacientes na hora do diagnóstico.

• Existem procedimentos que são necessários à realização da coleta de amostras 

para os exames: lavar as mãos, preparar e separar o material, informar o cliente/

paciente sobre o procedimento.

• Algumas vezes o técnico de enfermagem procederá à coleta; em outras, auxiliará 

o enfermeiro ou o próprio paciente/cliente.

• Existem vários tipos de exame de urina e para cada um deles há um procedimento 

de enfermagem para a coleta da amostra.

• O tipo de amostra de urina necessária ao exame vai depender do que estará 

sendo prescrito pelo médico que avaliou o paciente/cliente.

• O teste de glicosúria serve para detectar a presença de glicose na urina.

• Deverá se fazer um rótulo de identificação do material coletado para encaminhá-

lo ao laboratório.

• Deverá ser comunicado à enfermeira do setor ou ao plantonista o resultado 

do procedimento que realizou, fazendo-se as anotações nos registros de 

enfermagem.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRÓXIMO TEMA

No Tema 2 desta unidade você vai estudar os exames de fezes. Até lá! 

LN Você poderá complementar seus conhecimentos pesquisando e discutindo, no Fórum 
“Preparo de Exames”, os seguintes assuntos:

•   os passos da técnica correta para a lavagem externa (a técnica está descrita no 
Anexo no final da Unidade 2);

•   como abrir um campo estéril com técnica asséptica.

Para saber mais sobre técnicas assépticas, consulte 

http://enfermagemweb.vilabol.uol.com.br/tecnicasassepticas.htm
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LEITURAS RECOMENDADAS

• BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: <http://www.saude.gov.br>. 

Acesso em: 19 dez. 2008.

• BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br>. Acesso em: 19 dez. 2008.

• SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Disponível em: <http://

www.diabetes.org.br>. Acesso em: 19 dez. 2008.

• ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO DIABÉTICO. Disponível 

em: <http://www.anad.org.br>. Acesso em: 19 dez. 2008.

• ASSOCIAÇÃO DE DIABETES JUVENIL. Disponível em: <http://

www.adj.org.br>. Acesso em: 19 dez. 2008.

Respostas das Atividades
O aluno não pode ser apenas um receptor de informações, mas o protagonista 
do seu conhecimento.

Atividade 1

• Orientar o cliente/paciente a urinar no recipiente limpo e seco, que poderá ser 
a comadre ou o patinho, e que ele deve comunicar assim que tenha terminado 
de urinar.

• Caso o cliente/paciente seja mulher e apresente secreção vaginal ou corrimento, 
faz-se necessária uma lavagem externa antes da coleta da amostra e/ou a 
colocação de tampão vaginal (que é um cilindro ou bola de gaze, algodão 
ou espuma).

• Orientar a cliente/paciente a não evacuar na comadre nem jogar dentro dela 
o papel utilizado para limpar a genitália. Se a cliente/paciente desejar evacuar, 
forneça a ela duas comadres, uma para a urina e outra para as fezes.

Atividade 2

a. 

Lista de teste simples de urina:

1. recipiente limpo rotulado;

2. comadre, patinho ou cuba-rim limpos;

3. luvas de procedimento;

4. biombos.
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Lista da urina de jato médio:

1. jarro com água morna para fazer a higiene local;

2. impermeável forrado;

3. cuba redonda com sabão;

4. cuba redonda com anti-séptico;

5. comadre limpa;

6. comadre ou patinho estéreis;

7. quadrados de algodão;

8. pacote de compressas estéreis;

9. toalha de banho;

10. frasco estéril rotulado;

11. luvas de procedimento;

12. biombos.

Atividade 3 

a. O teste de urina 24 horas e o teste de urina simples.

b. Diferem no frasco de coleta. O frasco utilizado para a coleta de urina 24 
horas é aquele em que cabem 2000 ml da amostra; o de coleta simples é o 
frasco pequeno com tampa.

Atividade 4

• Realizar a lavagem externa;

–     passar a sonda vesical de alívio para coletar urina;

–     coletar amostra do material em frasco estéril.

• Rotular o frasco com os seguintes itens:

–     nome do cliente;

–     número de registro;

–     número do leito;

–     data da coleta; 

–     hora de início e término da coleta;

–     tipo de exame solicitado;

–     assinatura (de quem coletou a amostra).

• Manter a unidade do paciente em ordem.

• Recolher todo o material utilizado e providenciar sua limpeza e 
descontaminação.

• Retirar as luvas de procedimento.

• Checar se o procedimento foi realizado como estava descrito na folha de 
/prescrição.

• Registrar no prontuário do cliente:
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–     o exame solicitado;

–     a hora de início e de término da coleta;

–     o aspecto (cor e cheiro) da urina.

• Encaminhar o material coletado ao laboratório.

• Assinar na prescrição a realização do procedimento.

Atividade 5

a.

Vantagens: indolor e de baixo custo, pode ser realizado várias vezes ao dia; são 
necessárias apenas pequenas amostras de urina.

Desvantagens: dá uma idéia indireta e imprecisa do nível de glicose no sangue; 
ele não detecta hipoglicemias. Outro problema com testes de glicosúria é a 
representação dos resultados em “cruzes” (+, ++, +++, ++++), que leva a erros 
de interpretação.
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