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Olá pessoal, tudo bem? 

Eu, Thaiana Cirqueira, acompanharei vocês em uma disciplina de 

suma importância para o estudo da sua prova, o conteúdo chamado 

Urinálise, é um tópico do edital da sua prova e digo que é um tema que 

sempre é cobrado pelas bancas!  

A urinálise é uma especialidade da patologia clínica que visa a 

análise da urina para fins de diagnóstico, monitorar o progresso de 

patologias, acompanhar a eficácia de tratamento ou ainda constatar a 

cura. 

 

O exame de urina é dividido em três etapas: 

 

 A primeira etapa analisa as características gerais da urina, ou 

seja, analisa as propriedades físicas da urina, por exemplo, 

volume, cheiro e coloração. 
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 A segunda etapa realiza a pesquisa de elementos anormais, que 

corresponde à pesquisa química na urina. 

 

 A terceira etapa realiza a sedimentoscopia, que corresponde ao 

exame microscópico da urina. 

Vamos estudar neste módulo cada etapa desse processo 

detalhadamente para entendermos como se realiza um exame de urina, 

entretanto, antes, vamos relembrar um pouco o sistema urinário, sua 

fisiologia, e a composição da urina para depois conseguirmos nos 

aprofundar na urinálise. Iniciemos... 
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1. Sistema Urinário 

 

O sistema urinário tem função de excretar substâncias tóxicas, realizar 

o equilíbrio hídrico e controlar os íons. 

É composto por rins, ureteres, bexiga e uretra. 

Os rins formam a urina, que chega até a bexiga através dos 

ureteres, sendo armazenada na bexiga e em seguida expelida pela uretra.  

 
Imagem 1. Órgãos que compõem o sistema urinário 
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Imagem 2. Corte do Rim (parte medular e do córtex renal). 

 

O néfron é a menor unidade funcional do rim, é responsável pela 

filtração e formação da urina. Essa estrutura é formada por um 

corpúsculo renal, que compreende o glomérulo e a capsula de Bowman e, 

por túbulos renais, que compreendem o túbulo contorcido proximal, alça 

de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. 

Na camada mais externa do rim, na camada cortical, encontram-

se os néfrons corticais, constituídos por túbulos coletores de menor 

tamanho do que os da região medular. A camada medular se localiza no 

centro do órgão e é constituída pelos longos túbulos coletores de urina, 

juntando-se em túbulos maiores e terminam na pelve renal. 

O glomérulo é uma rede de capilares sanguíneos, por onde há 

circulação de SANGUE ARTERIAL que é filtrado por esta estrutura. Já os 

túbulos coletores possuem a função de absorver parte do líquido que é 

filtrado pelos glomérulos e, de acordo com as necessidades do organismo, 

este túbulo pode secretar substâncias. 

Após o sangue ser filtrado pelos glomérulos, o líquido resultante 

passa pela cápsula de Bowman, que envolve esse emaranhado de 
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capilares, e em seguida, o líquido passa para o túbulo contorcido 

proximal. Deste, passa pela alça de Henle, que logo após penetra no 

túbulo contorcido distal, que termina em um canal coletor. Este canal 

acumula a urina proveniente de diversos néfrons, lançando-a na pelve 

renal. 

Basicamente, o néfron consiste em limpar o plasma sanguíneo das 

substâncias que não podem permanecer no organismo, sendo conforme o 

líquido resultante da filtração glomerular passa pelos túbulos contorcidos, 

substâncias úteis ao organismo (água e grande parte dos eletrólitos), são 

reabsorvidas voltando para a circulação sanguínea, e as que não são úteis 

(creatinina e uréia, por exemplo), passam direto indo compor a urina, 

juntamente com outras substâncias que são secretadas pelas paredes dos 

túbulos contorcidos. 

 

Imagem 3. Organização do néfron. 
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01) (EBSERH – AOCP – 2015). Preencha a lacuna e assinale a 

alternativa correta.  

 

O sistema urinário é responsável por produzir, transportar e 

eliminar a urina. _________________________ fazem parte 

desse sistema. 

A) Ureteres, bexiga e baço  

B) Esôfago, rins e bexiga 

C) Rins, ureteres e bexiga  

D) Bexiga, ureteres e útero  

E) Ureteres, rins e pâncreas  

 

Comentário: Como vimos na imagem 1 de nossa aula, o sistema 

urinário é composto por rins, ureteres, bexiga e uretra. O baço, 

esôfago, útero e pâncreas colocam os itens errados, logo a resposta é a 

letra C. Resposta: Letra C. 

 

02) (FUNCAB – SESACRE – 2013). No aparelho urinário, os ductos 

que transportam a urina para a bexiga são chamados de:  

 

A) Uretras 

B) Esfincters 

C) Ureteres 

D) galactóforos.  
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E) Seminais 

 

Comentário: Muito cuidado! Está é uma questão simples, porém muitas 

vezes a banca examinadora gosta de confundir o candidato com uretra e 

ureter. Os ureteres (dois) são os ductos que ligam os rins a bexiga, já a 

uretra (uma) é o ducto que liga a bexiga ao meio externo para a excreção 

da urina. Logo a resposta desta questão “os ductos que transportam a 

urina para a bexiga são chamados de:” URETERES. Resposta: Letra C. 

 

03) (FGV – SEDUC-AM – 2014). Com relação ao aparelho urinário, 

relacione as colunas a seguir.  

   

1. Ureter             ( ) Produz urina   

2. Uretra             ( ) Guarda urina por algum tempo   

3. Rins                ( ) Canal por onde a urina é eliminada   

4. Bexiga            ( ) Canal que leva a urina até a bexiga   

 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  

 

A) 1 – 3 – 2 – 4  

B) 3 – 2 – 4 – 1  

C) 3 – 4 – 2 – 1  

D) 4 – 1 – 3 – 2  

E) 4 – 2 – 3 – 1  

 

Comentário: O órgão responsável pela produção da urina é o rim, em 

seguida esta urina é levada a bexiga através dos ureteres, aonde é 

armazenada. Para esta urina que está armazenada na bexiga ser elimina 

ela atravessa um canal chamado uretra. Logo a sequência correta é 

apresentada na letra ‘c’: 3 – 4 – 2 – 1. Resposta: Letra C. 
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2. Funções Renais 

 

O rim depura substâncias provenientes do sangue e mantém a 

água, que é essencial ao organismo através dos néfrons. Este realiza tal 

tarefa por meio das seguintes funções renais: filtração, reabsorção, 

secreção e excreção, conforme já discutimos anteriormente.  

 

 
 

Vamos recapitular cada função renal!? 

 

 Filtração – é a passagem seletiva de água, eletrólitos e 

substâncias de baixo peso molecular pelo tufo glomerular. 

Esse líquido é chamado de filtrado glomerular. 

 

 Reabsorção ativa – reabsorve glicose e sais, tendo gasto de 

energia. 

 
 Reabsorção seletiva – reabsorção de água por osmose. 

 
 Secreção ou excreção ativa – é a eliminação dos íons H+ 

que deixam a urina ácida, bem como a eliminação de algumas 

drogas presentes no sangue. 

 

 

A avaliação laboratorial da função renal é feita através do exame de 

urina, onde podemos observar os seguintes aspectos: 
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- Densidade Urinária 

- Glicose 

- Proteinúria 

- Pigmentos e sais biliares 

- Hemoglobina e mioglobina 

 

 

3. Formação e composição da urina 

 

E então, o que é a urina? 

A urina é um ultrafiltrado do plasma, a partir da reabsorção da 

glicose, aminoácidos, água e outras substâncias, sendo continuamente 

formada pelos rins. 

A proteína, normalmente está presente no plasma, já a glicose, 

normalmente está presente no plasma e no filtrado glomerular, enquanto 

a uréia, normalmente está presente no plasma, no filtrado glomerular e 

na urina. 

A formação da urina se faz em três etapas:  

 

Fase 1 – filtragem seletiva do sangue, permitindo a formação do 

líquido inicial. Nesta filtragem passam os componentes do plasma, exceto 

as moléculas de grandes dimensões (como lipídeos e proteínas) e os 

elementos celulares do sangue. 

Fase 2 – ocorre a reabsorção desse líquido para que o organismo 

possa recuperar as substâncias que lhe são essenciais, como a água e a 

glicose. 

Fase 3 – a urina é transportada pelos ureteres até a bexiga, onde é 

armazenada. 
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Portanto, a urina é constituída por uréia e outras substâncias 

químicas orgânicas e inorgânicas dissolvidas em água. Substâncias estas 

como: proteínas, hormônios, vitaminas e medicamentos, que variam 

conforme ingestão alimentar, atividade física, metabolismo, função 

endócrina e até a posição do corpo. A urina também pode ter elementos 

que não fazem parte do filtrado plasmático, como células, cristais, muco e 

bactérias, o que em níveis elevados nos indicam patologias. 

Abaixo deixo uma tabela que nos diz qual substância é excretada e 

reabsorvida, em condições normais, durante a formação e excreção da 

urina. 
 

     Tabela 1 – Substâncias reabsorvidas e excretadas durante a formação de uma urina 

em um indivíduo sadio. 

Substância Reabsorvida Excretada 

Água 99 1 

Sódio 99,5 0,5 

Glicose 100 0 

Uréia 50 50 

Creatinina 0 100 

 

Então ao analisar uma amostra de urina o que podemos encontrar? 

O que representa? O que o médico quer saber ao solicitar este exame? 

Os resultados servem para proporcionar informações não apenas no 

âmbito das infecções urinárias, mas também de doenças de outros 

sistemas do corpo (como por exemplo: endócrino – glicose, hepático – 

bilirrubinas, etc.).  
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04) (CESGRANRIO – PETROBRÁS – 2011). Qual é o sistema que 

desempenha um papel importante tanto na manutenção do equilíbrio 

hidreletrolítico como na eliminação do amoníaco? 

 

A) Gástrico  

B) Cardíaco  

C) Respiratório 

D) Vascular  

E) Urinário  

 

Comentário: O sistema urinário tem o papel de realizar a manutenção do 

equilibrílio eletrolítico através das reabsorção e excreção dos eletrólitos, 

além de eliminar outros elementos e substâncias através da urina, uma 

dessas é a amônia (NH3), também chamada de amoníaco, que é a base 

para se produzir uréia. Resposta: Letra E. 

 

 

4. Patologias do Sistema Urinário: 

 

As principais doenças dos RINS que podemos resumir aqui são: 

 

Nefrite 

Caracteriza-se pela presença de albumina e sangue na urina, edema 

e hipertensão desequilíbrio oncótico. 

- Glomerulonefrite: são afecções que acometem o glomérulo 

- Pielonefrite: uma infecção do trato urinário ascendente que atingiu o 

rim. Afeta quase todas as estruturas do rim, incluindo túbulos, sistema 

0

00000000000 - DEMO



Uヴｷﾐ=ﾉｷゲW ど ヰヰ  
 TWﾗヴｷ; W W┝WヴIｹIｷﾗゲ IﾗﾏWﾐデ;Sﾗゲ 

Pヴﾗaく ふ;ぶ Tｴ;ｷ;ﾐ; Cｷヴケ┌Wｷヴ;に A┌ﾉ; ヰヰ 
 

 

Pヴﾗaく ふ;ぶ Tｴ;ｷ;ﾐ; Cｷヴケ┌Wｷヴ;           ┘┘┘くWゲデヴ;デWｪｷ;IﾗﾐI┌ヴゲﾗゲくIﾗﾏくHヴ                           ヱヲ SW ヵΓ 

recoletor e interstício – exceto glomérulo. 

Infecção Urinária 

O paciente se queixa de dor, ardência e urgência para urinar. O 

volume urinado torna-se pequeno e frequente, tanto de dia como de 

noite. A urina é turva e mal cheirosa podendo surgir sangue no final da 

micção. Nos casos em que a infecção atingiu o rim, surge febre, dor 

lombar e calafrios. 

Cálculo Renal 

A cólica renal, causa dor no flanco e costas (dor no lado do tronco), 

este é um sintoma muito característico, quase sempre com sangue na 

urina e em certos casos pode haver eliminação dos cálculos renais. 

 

Obstrução Urinária 

Ocorre quando há um impedimento da passagem da urina pelos 

canais urinários, por cálculos, aumento da próstata, tumores, estenoses 

de ureter e uretra. A ausência ou pequeno volume da urina é a queixa 

característica da obstrução urinária. 

 

Insuficiência Renal Aguda 

É causada por uma agressão repentina ao rim, por falta de sangue 

ou pressão para formar urina ou obstrução aguda da via urinária. A 

principal característica é a total ou parcial ausência de urina. 
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Insuficiência Renal Crônica 

Surge quando o rim sofre a ação de uma doença que deteriora 

irreversivelmente a função renal, apresentando-se com retenção de uréia, 

anemia, hipertensão arterial, entre outros fatores. 

 

Tumores Renais 

O rim pode ser acometido de tumores benignos e malignos e as 

queixas são de massas palpáveis no abdômen, dor, sangue na urina e 

obstrução urinária. 

 

Doenças Multissistêmicas 

O rim pode se ver afetado por doenças reumáticas, diabetes, gota, 

colagenosas e doenças imunológicas. 

 

Doenças Congênitas e Hereditárias 

Um exemplo dessa classe de patologias é a presença de múltiplos 

cistos no rim (rim policístico). 

 

Nefropatias Tóxicas 

Causadas por tóxicos, agentes físicos, químicos e drogas. 

Caracterizam-se por manifestações nefríticas e insuficiência funcional do 

rim. 
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Os principais sinais e sintomas de disfunção renal são: 

Alteração na cor da urina (fica parecida com cor de coca- cola ou 

sanguinolenta); dor ou ardor quando estiver urinando, o ato de urinar se 

torna mais constante (curto intervalo de tempo); levantar mais de uma 

vez à noite para urinar; inchaço dos tornozelos ou ao redor dos olhos; dor 

lombar; pressão sanguínea elevada; anemia (palidez anormal); fraqueza 

e desânimo constante; náuseas e vômitos frequentes pela manhã.  

Tendo este embasamento e visto a importância em realizar o exame 

de urina, podemos ir adiante com a coleta e posterior análise da urina. 

 

 

 
 

5. Coleta e manipulação das amostras 

 

As amostras laboratoriais para o exame de urina podem ser assim 

descritas:  

 Amostra aleatória: esse tipo de urina pode ser coletada a qualquer 

horário, sendo útil para detectar anormalidades evidentes, mas os 

resultados podem sofrer interferências por causa do jejum, dieta e 

atividade física. Normalmente são coletadas em pronto-socorro e 

emergências. 

 

  Primeira urina da manhã: (urina tipo I / exame de rotina) – é a 

amostra ideal para o exame de urina de rotina (EAS), pois é mais 

concentrada e capaz de detectar substâncias químicas e elementos 

formados, os quais podem não ser observados na amostra aleatória 
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mais diluída. Preferencialmente coletada no laboratório, ou então, 

enviada em até uma hora para o mesmo. 

 
 Segunda urina da manhã: (amostra de jejum) – é coletada após o 

paciente ter permanecido de jejum e ter desprezado a primeira 

micção. Dessa maneira, evita que interferentes oriundos de 

alimentos ingeridos na noite anterior, alterem os resultados. 

Recomendada para monitorar a glicosúria (glicose na urina). 

 
 Amostra pós prandial: (amostra colhida duas horas após refeição) – 

neste caso deve-se urinar, antes de se alimentar, comer e coletar a 

urina duas horas após a refeição. Normalmente para realizar a 

prova de glicosúria e controlar a terapia com insulina em pessoas 

com diabetes melittus.  

 
 Amostra para teste de tolerância à glicose (TTG): a amostra é 

colhida ao mesmo tempo que se colhe o sangue para se fazer o 

TTG, e o número de amostras varia conforme a duração desejada 

do teste. Normalmente: em jejum, após meia hora, depois de uma 

hora, depois de duas horas e depois de três horas, após ingestão 

consecutiva de glicose. Na análise verifica-se a glicosúria e 

cetonúria, sendo os resultados resgistrados com os da glicemia. 

 
 Amostra estéril de jato médio: a urina é coletada em frascos 

esterilizados e embalados individualmente, são amostras destinadas 

a exames microbiológicos e nestes casos, as amostras devem ser 

refrigeradas. 

 
 Amostra colhida por cateter: colhida em condições estéreis, 

passando-se pela uretra um cateter que chegue até a bexiga, 

normalmente para cultura bacteriana, ou para avaliar a função de 

cada rim, isoladamente. 
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 Amostra por aspiração suprapúbica: urina colhida por introdução de 

agulha que atinge a bexiga, de forma a ser totalmente estéril. 

 
 Amostra de 24 horas: quando o paciente coleta a urina durante um 

período de 24 horas, sendo então avaliado seu volume e a 

concentração de determinado analitos (como por exemplo: 

proteínas, creatinina, cálcio entre outros) a depender da patologia e 

do interesse médico. 

 
 Amostra pediátrica: existem coletores plásticos com adesivos que 

podem ser uma solução no caso de pediatria. Adere a fita do saco 

coletor na região genital da criança, após higiene do local e espera a 

micção da criança, assim a amostra será coletada. Quando for 

solicitado urocultura, o saco coletor deverá ser recolocado a cada 30 

minutos e antes de ser trocado deverá ser feita outra higiene. 

 

Toda amostra de urina (exceto urina de 24 horas) deve ser 

entregue ao laboratório até uma hora após a coleta e analisada em 

até duas horas após a coleta, evitando assim alterações. 

 

 Há alguma orientação aos pacientes que vão fazer esse tipo de 

coleta?  

Com certeza. É ideal que se faça a higienização da região e para 

isso também é importante informar ao paciente para que lave as mãos.  

Pode-se utilizar sabonetes neutros, mas os agentes bactericidas 

NÃO devem ser utilizados.  

 Há diferenças no procedimento de coleta de urina entre 

homens e mulheres?  

Sim! E eu te explico como os pacientes devem ser orientados. 
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Para pacientes do sexo masculino deve-se informar o seguinte: 

lavar as mãos com agua e sabão, retrair o prepúcio, lavar a glande com 

água e sabão, enxugar com gaze ou toalha, iniciar a micção, desprezando 

o primeiro jato no vaso sanitário, coletar a urina no frasco até 1/3 da 

capacidade do frasco, desprezar o restante da urina no vaso, fechar o 

frasco de coleta e encaminhar para o laboratório.  

Para pacientes do sexo feminino deve-se informar: lavar as mãos, 

fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de 

frente para trás, enxugar a região com gaze ou toalha, separar os 

grandes lábios, iniciar a micção desprezando o primeiro jato, coletar a 

urina do jato médio até 1/3 do frasco, fechar o frasco e enviar ao 

laboratório. 

 

 

 Deve-se evitar a coleta de urina durante o período 

menstrual, mas se não for possível, avaliar a conveniência de um 

tampão vaginal. Outros casos especiais, é a coleta de urina com o 

saco coletor, utilizada para obter urina de pacientes pediátricos que 

também podem ser utilizados para pacientes geriátricos.  

Nos casos em que a coleta espontânea não seja possível deve-se 

coletar através de procedimento invasivo, como o cateterismo 

vesical e a punção supra púbica. 

 

Após a coleta a amostra deve ser imediatamente e 

entregue ao laboratório e testada dentro de duas horas. Se não for 

possível realizar a análise nesse período deve-se refrigerar a 

amostra ou adicionar um conservante químico adequado, mas 

NUNCA congelá-la, pois isto destrói os elementos figurados 
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presentes, inviabilizando o exame microscópico e falseando os 

dados bioquímicos da amostra. 

 

 

 

 
 

05) (IBFC – EBSERH – Biomédico – 2015). Para coleta de amostra de 

urina para cultura em recém-nascidos e crianças de pouca idade deve-se: 

a) usar o saco coletor e trocar o coletor a cada 60 minutos 

b) realizar punção suprapúbica para evitar contaminação 

c) hidratar abundantemente e coletar o jato médio da urina em frasco 

estéril. 

d) usar o saco coletor e trocar o coletor a cada 30 minutos. 

 

Comentário: Conforme vimos, para a coleta de urina em crianças e 

recém-nascidos e até algumas vezes em idosos, devemos utilizar o saco 

coletor. A cada 30 minutos, se a criança não tiver urinado, este deve ser 

trocado, evitando assim contaminação. Resposta: Letra D. 

 

06) (IADES – EBSERH – 2014). Em relação ao exame de coleta de 

urina de 24 horas, é correto afirmar que ele requer do paciente coletar: 

A) urina 24 horas após a solicitação do exame. 

B) urina a cada 24 horas, por uma semana.  

C) todo débito urinário durante 24 horas 

D) urina a cada 24 horas, por três dias.  

E) urina 24 horas após data determinada pelo médico.  

 

Comentário: A urina de 24 horas é aquela que coleta toda a urina em 

um período de 24 horas com o intuito de analisar o volume e 
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determinados analitos conforme a patologia em questão. Resposta: 

Letra C. 

 

07) (AOCP – EBSERH – 2016). Solicitou-se, ambulatorialmente, a um 

paciente a coleta do exame Urina tipo I. Para coleta desse exame, o 

técnico de enfermagem repassou corretamente ao paciente as seguintes 

orientações, EXCETO: 

A) desprezar o primeiro jato de urina.  

B) colher o jato médio da micção diretamente no frasco coletor.  

C) colher a primeira urina da manhã, preferencialmente.  

D) coletar a urina em 4 recipientes em intervalos de 6/6 horas.  

E) antes da coleta, realizar higiene íntima, enxaguar e secar. 

 

Comentário: A urina tipo I é aquela de rotina, chamada a primeira da 

manhã, a qual está mais concentrada e é uma melhor amostragem para 

análise de determinados analitos.  

É necessário realizar primeiramente a higiene da genital e secar 

bem para não ter resíduos durante a coleta da amostra. Posteriormente, 

deve-se desprezar o primeiro jato, isto porque o primeiro jato de urina 

traz células, secreções e bactérias da flora normal que podem estar 

presentes na uretra, coletando o jato médio temos certeza que 

eliminamos estes interferentes e estamos analisando o material que 

estava na bexiga. Coletar o jato médio em quantidade satisfatória e 

enviar para o laboratório imediatamente ou com até 1 hora da coleta. 

Ou seja, a letra D não se enquadra nas recomendações sendo este 

o item errado. Resposta: Letra D. 

 

08) (AOCP – EBSERH – 2015). A coleta de urina para crianças que não 

têm controle da micção deve ser realizada utilizando-se: 

A) um pote plástico descartável.  

B) um saco coletor.  

C) seringas.  
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D) fraldas descartáveis.  

E) sonda.  

 

Comentário: Esta é fácil né? Para coleta de amostra pediátrica ou as 

vezes até geriátrica, usa-se um utensílio chamado saco coletor. 

Resposta: Letra B. 

 

09) (CCV- UFC – 2015). A amostra recomendada para análise de urina 

tipo Sumário de Urina é:  

A) Primeira da manhã. 

B) 12 horas.  

C) 24 horas.  

D) Aleatória.  

E) Pós-Prandial.  

 

Comentário: O exame sumário se urina, ou chamado de urina tipo I, ou 

urina de rotina é recomendada que a amostra seja a primeira da manhã. 

Resposta: Letra A. 

 

10) (AOCP- HRL-UFS – 2016 – Biomédico). Para a realização do 

exame de urina, é necessária a coleta do material. Assinale a alternativa 

que descreva corretamente essa etapa. 

 

(A) Homens: não desprezar o primeiro jato de urina.  

(B) Mulheres: não realizar uma higiene íntima antes da coleta do 

material.  

(C) Não há necessidade, em ambos os sexos, de utilizar recipientes 

rigorosamente limpos para a coleta. 

(D) Objetivo da coleta de material: evitar contaminação com fluxo 

vaginal, prostático ou uretral.  
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(E) Não há a necessidade de colher sempre a primeira urina da manhã, 

visto que a urina pode ser coletada a qualquer momento do dia. 

 

Comentário: Como estudamos, a coleta deverá ser feita com a primeira 

urina da manhã, após higiene íntima antes da coleta propriamente dita 

com o intuito de evitar contaminação na amostra, sendo o primeiro jato 

desprezado. A coleta deve ser feita em recipiente apropriado e limpo. 

Resposta: Letra D. 

 

 

 
 

E qual o conservante ideal para se preservar a urina?  

Isso varia de cada laboratório, deve escolher o que melhor atende a 

sua rotina. O mais importante é que o conservante ideal seja 

bactericida, iniba atividade da enzima urease, preserve os 

elementos celulares e não interfira em testes químicos.  

 

 

Abaixo exponho na Tabela 2 exemplos de conservantes que podem 

ser utilizados para preservação da urina e na Tabela 3 algumas alterações 

que podem ser observadas se o tempo entre coleta e análise for maior 

que duas horas. 
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          Tabela 2 – Conservantes para urina. 

Conservantes Vantagens Desvantagens 

 

Refrigeração 

Não interfere com testes 

químicos; precipita 

fosfatos e uratos 

amorfos 

Eleva gravidade 

específica por 

hidrometria. 

 

Timol 

Preserva bem glicose e 

elementos formados 

Interfere com testes 

de precipitação ácida 

para proteína 

 

Ácido 

Ascórbico 

Preserva bem proteínas 

e elementos formados; 

não interfere com as 

análises de rotina, 

exceto Ph 

Pode precipitar 

cristais quando em 

grande quantidade 

 

 

Formaldeído 

Excelente conservante 

dos elementos formados 

Age como agente 

redutor, interferindo 

em testes químicos 

para a glicose, 

hemoglobina e 

esterase leucocitária 

Tolueno Não interfere com os 

testes químicos de rotina 

Flutua na superfície 

das amostras e 

adere à vidraria 

 

Fluoreto de 

sódio 

Inibe a glicólise Inibe os testes de 

glicose, hemoglobina 

e leucócitos nas tiras 

reagentes 

 Não interfere com os Na concentração 
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Fenol 

testes químicos de rotina habitualmente 

utilizada não há 

desvantagens 

significantes. 

 

 
 

Tabela 3 – Possíveis alterações quando o tempo de coleta e da análise da           

amostra supera 2 horas. 

Analito Alteração Causa 

Cor Escurecimento Oxidação ou redução de 

metabólitos 

Aspecto Turvação Crescimento bacteriano e 

precipitação do material amorfo 

Odor Aumento Multiplicação bacteriana ou 

metabolização da uréia para 

amônia 

Ph Aumento Metabolização da ureia para 

amônia por bactérias produtoras 

de urease/ perda de CO2 

Glicose Redução Glicólise e consumo bacteriano 

Cetonas Redução Volatilização e metabolismo 

bacteriano 

Bilirrubina Redução Foto-oxidação à biliverdina 

Urobilinogênio Redução Oxidação a urobilina 

Nitritos Aumento Multiplicação de baterias redutoras 

de nitrato 

Eritrócitos Redução Desintegração 

Leucócitos Redução Desintegração 

Cilindros Redução Dissolução 

Bactérias  Aumento Multiplicação 
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Vamos falar um pouco mais sobre a amostra de urina de 24 

horas (Clearence de creatinina)? 

Vamos relembrar um pouco de como é a produção da urina, para 

falarmos sobre esse tipo de amostra. 

 

 Quando o sangue passa pelos capilares 

glomerulares, ocorre a filtração gerando cerca de 170mL de ultrafiltrado a 

cada 24 horas. Conforme o ultrafiltrado passa pelos túbulos renais, sua 

composição se altera, devido a reabsorção de substâncias. Assim, como 

resultado final temos cerca de 1200 a 2000 mL de urina a cada 24 

horas. Mas este valor pode variar de acordo com o metabolismo do 

organismo, a prática de atividade física e as condições ambientais.  

 Então, você concorda que se a concentração da substância se 

mantém constante, a amostra de urina pode ser coletada por 24 horas 

para que seja analisada e então feita uma estimativa fidedigna com a 

situação do paciente, correto? 

E te digo que para isso o paciente precisa se manter bem hidratado 

e em condições habituais durante o período de coleta de urina, além de 

ser bem orientado. 

É importante que comece e termine a coleta com a bexiga vazia, 

pois só assim poderá ser calculado o valor urinário produzido durante este 

período de 24 horas.  

Mas como coletar esse tipo de amostra? 

Durante todo o período de coleta, deve-se manter a dieta e 

atividades físicas habituais, inclusive o uso de medicamentos (informando 

ao laboratório). O frasco com as amostras deve permanecer em local 

seguro, fresco e protegido de luz. 
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Primeiro dia: às 7 horas, urine, esvaziando o máximo a bexiga, 

despreze todo o volume dessa amostra e então comece a coleta de todo o 

volume de urinas das próximas 24 horas. 

Segundo dia: às 7 horas da manhã urine e esvazie toda a bexiga, 

acrescentando todo o volume desta micção à urina coletada 

anteriormente. 

Em seguida encaminhe todo o volume para o laboratório. 

 

 

E os conservantes, são necessários para este tipo de amostra? 

Pode ser que haja necessidade para evitarem ou reduzirem a 

cristalização e a aderência de algumas substâncias às paredes do frasco, 

como antimicrobianos e como estabilizantes do pH. Alguns exemplos são: 

ácido benzoico, clorofórmio, formaldeído, ácido clorídrico, 

carbonato de sódio, timol e toluol. De acordo com o conservante há a 

necessidade de refrigeração ou não da amostra, tudo dependerá da 

técnica utilizada pelo laboratório. 

 

 
 

11) (IADES- SESDF- 2014). O exame de proteinúria de 24 horas mede 

a quantidade de proteína excretada na urina no período de 24 horas, o 

que é uma avaliação mais acurada do grau de proteinúria em relação a 

um simples teste em urina aleatória. Considerando essa informação, 

assinale a alternativa correta. 

 

A)  A coleta pode ser realizada em períodos menstruais.  
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B) A amostra deve ser mantida em temperatura ambiente.  

C) Devem-se utilizar como recipientes frascos com conservante obtidos 

no laboratório ou garrafas de água mineral limpas e secas.  

D) O exame tem como valores de referência 1 a 15 g/dL ou 28 a 141 

g/24 horas.  

E) É fundamental diluir, em soro fisiológico, toda a urina coletada 

antes de entregá-la ao laboratório.  

 

Comentário: A coleta de uma urina de 24 horas deve se iniciar desprezando 

a primeira urina da manhã, isto porque está urina não foi produzida neste 

horário e sim anteriormente, por isso devemos desprezá-la, para com a 

bexiga vazia iniciarmos o exame. Logo, o exame começa na hora em que se 

esvazia a bexiga, deve-se anotar esta hora e coletar toda a urina dentro de 

frasco fornecido pelo laboratório ou de um galão de água limpo e seco. O 

exame só finaliza no outro dia no mesmo horário que se iniciou a coleta. A 

urina no recipiente pode ficar em temperatura ambiente por até 48h, porém, 

o ideal é mantê-la refrigerada, além disso não se pode diluir ou contaminar 

com outra substância a amostra, como por exemplo sangue menstrual. 

Valores de proteína acima 150 mg em uma amostra de 24 horas é 

considerado anormal. Resposta: Letra C. 

 

 

12) (EBSERH – Biomédico – 2013). Faça a associação correta entre os 

problemas apresentados com a coleta de amostra biológica e os 

respectivos exames laboratoriais. 

 

a) Contaminação da urina de mulheres por secreções vaginais ou 

vulvares. 

b) Totalização da amostra de urina de 24 H 

c) Amostras de sangue obtidas sem jejum 

d) Não observação da abstinência sexual prévia 
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1) Insulina 

2) Antígeno prostático específico 

3) Urina I 

4) Clearence de creatinina 

 

a) A3; B2; C1; D4 

b) A4; B3; C2; D1 

c) A3; B4; C1; D2 

d) A4; B3; C1; D2 

  

Comentário: Nessa questão podemos ver a importância quanto as 

orientações prévias aos pacientes. Fala-se da importância do jejum, da 

abstinência sexual, o risco de contaminação de urina por causa de 

higienização incorreta e a orientação quanto a coleta de urina de 24 

horas!  

Vamos analisar item por item e correlaciona-los!? 

a) Contaminação da urina de mulheres por secreções vaginais ou 

vulvares – Quando não há uma higienização correta das 

genitálias pode-se contaminar a amostra de urina do tipo I. é 

recomendado uma higiene prévia da região íntima (sendo que 

deve-se enxaguar e secar muito bem), desprezar o primeiro jato 

e ai sim coletar o segundo jato com conteúdo proveniente da 

bexiga do paciente. O item coloca mulher pelo fato de a 

anatomia da genitália feminina ser mais complicada de se 

higienizar do que a própria masculina e pelas secreções vaginais 

que deve-se ter cuidado durante a coleta, por isso a importância 

da higienização. Urina I (3) 

b) Totalização da amostra de urina de 24 H. A urina de 24 horas 

deve ser coletada em sua totalidade para ser fidedigna, como já 

mencionamos nesta aula a coleta de urina de 24 horas deve 

iniciar e posteriormente do horário marcado coletar TODA (o que 

no item o examinador chama de totalização) urina produzida. Um 
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dos exames que se realiza com amostra de urina de 24 horas é o 

Clearence de creatinina (4). 

c) Amostras de sangue obtidas sem jejum. Alguns exames de 

sangue necessitam do jejum para analisar o funcionamento do 

organismo e o alimento pode interferir nesta análise, um 

exemplo é o exame de glicemia de jejum que avalia o 

funcionamento da insulina (1). 

d) Não observação da abstinência sexual prévia. Há a necessidade 

de abstinência sexual para realização do exame antígeno 

prostático específico (PSA), que pela relação sexual pode 

parecer aumentado, causando interferência na análise. (2) 

Resposta: Letra C. 

 

13) (AOCP – Prefeitura Municipal de Paranatinga – Farmacêutico 

Bioquímico – 2015). Assinale se a afirmativa é verdadeira (V) ou falsa 

(F) em relação à colheita de urina para cultura: 

 

( ) Devido à possibilidade de contaminação da amostra, faz-se necessário 

que a colheita para este tipo de exame seja feita em laboratório. 

( ) Em geral, deve-se utilizar o jato médio da urina para análise, o 

primeiro jato e o último devem ser desprezados. 

( ) Antes de colher a urina, é necessário fazer uma cuidadosa e rigorosa 

lavagem dos genitais, com água e sabão, enxaguar, enxugar bem e 

secar. 

( ) Caso a colheita seja feita em período menstrual, faz-se necessário 

colocar um tampão de gaze na vagina, para que não ocorra contaminação 

da urina com o sangue menstrual. 

Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta: 

a) V, V, V, V.   b) F, F, F, F.   c) V, F, F, F.   d) F, V, V, V. 

 

Comentário: Antes de começar quero frisar que no enunciado da questão 

a banca fala em “cultura de urina”.  
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Essa questão você pode me preguntar: Mas, Professora, a urina não pode 

ser coletada em casa? Veja bem, não é que a urina não pode ser coleta 

em casa e enviada ao laboratório em até uma hora, mas aqui a questão 

fala de procedimentos IDEAIS. Assim, sempre é melhor que o paciente 

colete a urina no laboratório para que esta não ultrapasse mais que duas 

horas, entre o tempo de coleta e análise. Lembra do quadro com os 

analitos da urina e tempo entra coleta e análise que mostrei? Lá 

percebemos o quanto esse tempo pode interferir no resultado do exame 

de urina. No mais, todas as outras assertivas estão perfeitamente de 

acordo com o que estudamos. Resposta: Letra A. 

 

 Após a fase pré-analítica (fase da coleta da amostra, como já 

estudamos!), vamos iniciar a fase analíta da urina, ou seja, quando esta 

chega ao laboratório para ser analisada. 

 O exame de urina consiste em três etapas: exame físico, exame 

químico e exame da sedimentoscopia. 

 

 
 

A partir de agora iremos iniciar uma etapa importante do nosso 

estudo, a análise da urina em si. Peço muita atenção nessa parte da 

nossa aula... 

 

6. Exame físico da urina 

 

Também chamado de exame qualitativo da urina, esta etapa nos 

proporciona informações das características físicas da amostra de urina. 

Essa etapa nos dá informações preliminares no que diz respeito a 

distúrbios como hemorragia glomerular, hepatopatias, erros inatos do 

metabolismo e infecções do trato urinário, concomitantemente estes 
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achados podem confirmar ou explicar os achados nas etapas de análise 

química e microscópica da urina. 

 

 
 

 

 Coloração 

 

A cor da urina pode variar desde a ausência de cor até o negro, devido 

a funções metabólicas, atividade física, substâncias ingeridas ou 

patologias. As nomenclaturas mais utilizadas para urina são amarelo-

claro, amarelo, amarelo-escuro e âmbar. 

 

 Cor normal: a cor amarela da urina é devido a presença de um 

pigmento denominado urocromo, que é produto do metabolismo 

endógeno, que em condições normais é produzido constantemente. 

Nas doenças da tireóide e no jejum sua quantidade é aumentada. 

Deve-se lembrar que, devido alterações no estado de hidratação do 

organismo, essas diferenças na cor amarela da urina são normais. 

 

 Cor anormal: a urina amarelo-escuro ou âmbar nem sempre 

significa concentração normal, a coloração pode ser causada devido 

à presença anormal de pigmento bilirrubina. Se esta estiver 

presente será detectada na análise química, e quando agitada a 

urina, apresenta a formação de uma espuma amarela.  

 
-A conversão de grande quantidade de urobilinogênio excretado 

em urobilina produz coloração amarelo alaranjada, mas neste 

caso não aparece espuma ao agitar. A coloração amarela 

alaranjada pode ser causada por medicações derivadas de 
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piridina, que inclusive interferem na análise química da urina, e 

que também produz espuma amarela ao agitar, como na 

presença de bilirrubina. 

 

-Se a urina for ácida e as hemácias permanecerem por muitas 

horas, a coloração final será marrom-escura, devido a conversão 

da hemoglobina em meta-hemoglobina. Se a urina for recente e 

tiver a coloração marrom-escura, pode ser uma hemorragia-

glomerular. 

 

-Além das hemácias, quando há presença de hemoglobina e 

mioglobina, a urina também pode ficar na coloração vermelha e 

apresentar teste positivo de sangue. Quando há hemácias na 

amostra esta pode ficar na cor vermelha e turva, quando há 

presença de hemoglobina e mioglobina pode se apresentar 

vermelha e clara.  

 

 

 

 
Imagem 4 . Diferentes colorações de amostras de urina. 

 

Abaixo, apresentarei as principais alterações observadas nas amostras 

de urina.  
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Tabela 4. Correlação laboratorial devido a coloração da urina. 

Cor Causa Correlação Laboratorial 

 

Incolor 

Palha 

Amarelo-pálida 

-Observada em amostras 

ao acaso. 

-Poliúria ou diabetes 

insípido 

-Diabetes Mellitus. 

-Recente ingestão de líquido 

-Poliúria de 24 horas 

-Densidade elevada e 

glicosúria 

 

 

 

 

 

 

 

Âmbar-escura 

Âmbar 

Laranja 

 

 

-Amostra concentrada 

 

 

- Presença de Bilirrubina 

 

 

-Acriflavina 

 

 

-Cenoura ou Vitamina A 

Derivados de piridina 

 

 

-Nitrofuratoína 

Pode ser normal após 

exercício vigoroso ou primeira 

micção. 

Desidratação por febre ou 

queimadura. 

Espuma amarela quando 

agitada e teste positivo na 

análise química. 

Resultados negativos para 

detecção de bile e possível 

fluoresceína verde. 

Solúvel em Benzina. 

Droga para infecções 

urinárias, pode ter espuma 

alaranjada ou influenciar nas 

tiras reativas. 

Antibiótico administrado para 

infeções urinárias 
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Amarelo-

esverdeada 

Marrom-amarelada 

 

-Bilirrubina oxidada e 

convertida  em biliverdina. 

Espuma colorida em urina 

ácida e resultados falsos 

negativos para bilirrubina. 

 

 

Verde 

Azul-esverdeada 

-Infecção por 

Pseudomonas. 

-Amitriplina 

-Metocarbamol 

-Cloretos  

-Indican 

-Azul-de-metileno 

-Fenol 

Cultura de urina positiva 

Antidepressivo 

Relaxante muscular 

Nenhuma 

Infecções bacterianas 

Nenhuma 

Quando oxidado 

 

 

 

 

 

 

 

Rosada 

Vermelha 

 

-Hemácias 

 

 

 

-Hemoglobina 

 

 

 

-Mioglobina 

 

 

-Porfirinas 

 

 

 

 

-Beterrabas 

-Contaminação menstrual 

Urina turva com teste positivo 

para detecção de sangue e 

hemácias visíveis 

microscopicamente. 

Urina transparente com teste 

positivo para a detecção de 

sangue; plasma pode estar 

vermelho. 

Urina transparente com teste 

positivo para sangue e o 

plasma incolor. 

Testes negativos para sangue; 

detectar teste seletivo de 

Watson-Schwartz ou com 

fluorescência sob luz 

ultravioleta. 

Urina alcalina. 

Amostra turva com hemácias, 

muco e coágulos. 
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-Fenidiona 

Anticoagulante 

 

 

 

 

 

 

 

Marrom- Preta 

Hemácias oxidadas e 

convertidas em meta-

hemoglobina 

Meta-hemoglobina 

Ácido homogentísico 

(alcaptonúria) 

Melanina ou melanogênio 

 

 

Derivados do fenol 

 

Argirol (antisséptico) 

 

Metildopa ou levodopa 

Metronidazol 

Urina ácida em repouso, teste 

positivo para detecção de 

sangue 

Por conversão da hemoglobina 

Urina alcalina em repouso, 

com testes específicos 

Urina escura em repouso e 

reage com nitroprussiato e 

cloreto férrico. 

Interfere nos testes de 

redução de cobre 

A cor desaparece em cloreto 

férrico 

Anti-hipertensivo 

Amebicida, escurece ao 

repousar 

 

 

 

 

De forma mais resumida e prática irei deixar um resumo do assunto 

para vocês: 
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Tabela 5. Colorações anormais e sua relação: 

Cor Causas prováveis 

Amarelo claro ou 

incolor 

Ingestão excessiva de água, diabetes, 

insuficiência renal 

 

Amarelo escuro ou 

castanho 

Estados oligúricos, febre e icterícia 

Vermelho ou 

avermelhado 

Hematúria, presença de hemoglobina, ingestão 

de alimentos que proporcionem este tipo de 

coloração. 

Alaranjada Medicamentos 

Escuro ou negro Hematúria / icterícia / hepatopatia 

Verde ou azul Medicamento. 

 

Agora você deve estar se perguntando o motivo pelo qual eu 

apresentei essas duas tabelas, não é?  

Bom, para decorar a tabela 5 que é menor é mais tranquila, certo? Na 

prática, na rotina laboratorial podemos usá-la muito mais, porém a base 

teórica está na tabela maior e que pode servir de recurso para algumas 

questões de prova, ok?  

Vamos analisar uma questão para você observar como esse tema pode 

ser cobrado em prova: 
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14) (IADES – UFBA – Biomédico – 2014). A urina que apresenta cor 

marrom ao exame físico é sugestiva de: 

a) diabetes 

b) contaminação menstrual 

c) infecção por Pseudomonas 

d) hepatopatia 

e) contaminação por beterraba 

 

Comentário: Vamos analisar cada questão e ver as possíveis colorações 

da urina em cada caso: 

Diabetes – neste caso a urina estaria amarelo claro ou incolor 

Contaminação menstrual – estaria avermelhada 

Infecção por Pseudomonas – estaria verde ou azul esverdeada 

Contaminação por beterraba – estaria avermelhada  

Já a hepatopatia deixa a urina amarronzada! 

Resposta: Letra D. 

 

15) (CESPE – FUB – 2014). Com relação aos exames laboratoriais de 

urina, julgue o item a seguir. 

 

A coloração normal da urina é amarelo claro, no entanto, devido à 

presença aumentada do pigmento urocromo, a coloração da urina 

costuma ser amarelo-citrino em pessoas diabéticas.  

 

(  ) Certo 

(  )  Errado 

0

00000000000 - DEMO



Uヴｷﾐ=ﾉｷゲW ど ヰヰ  
 TWﾗヴｷ; W W┝WヴIｹIｷﾗゲ IﾗﾏWﾐデ;Sﾗゲ 

Pヴﾗaく ふ;ぶ Tｴ;ｷ;ﾐ; Cｷヴケ┌Wｷヴ;に A┌ﾉ; ヰヰ 
 

 

Pヴﾗaく ふ;ぶ Tｴ;ｷ;ﾐ; Cｷヴケ┌Wｷヴ;           ┘┘┘くWゲデヴ;デWｪｷ;IﾗﾐI┌ヴゲﾗゲくIﾗﾏくHヴ                           ンΑ SW ヵΓ 

 

 

 

Comentário: A cor habitual da urina é amarelo citrino, o que se deve, 

em sua maior parte, ao pigmento urocromo, em pacientes diabéticos a 

urina por estar mais diluída terá uma cor amarelo claro ou quase 

transparente. Resposta: ERRADO. 

 

16) (INSTITUTO PRÓ MUNICÍPIO – ISGH – 2015). No tocante à 

uroanálise, é correto afirmar que:   

a) Nem sempre urina transparente significa normalidade;  

b) A presença de espermatozoides sempre deverá ser relatada na 

amostra de urina de paciente do sexo feminino 

c) São cristais anormais de urina alcalina o urato amorfo e oxalato de 

cálcio 

d) A urina contida no frasco de coleta não deve ser homogeneizada 

para não revolver o sedimento que será analisado em separado.  

Comentário: Como já foi visto a urina transparente é um indício para se 

suspeitar de diabetes, entretanto não é uma regra fiel, pois a amostra 

pode estar somente muito diluída pela alta ingestão de líquido. Resposta: 

Letra A. 

 

17) (FUNRIO – UFRB- 2015). Considere as afirmativas abaixo, 

relacionadas às características físico-químicas da urina e assinale a 

alternativa correta. 

 

 I. A urina normal recém-emitida é transparente ou com pouca opacidade 

devido à precipitação de fosfatos e uratos amorfos, carbonatos, cristais de 

oxalato de cálcio e de ácido úrico. Também pode haver opacidade normal 

pela presença de muco ou células epiteliais, principalmente em mulheres.  
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II. A cor amarela normal da urina se deve à presença de pigmentos 

denominados urocromos, os quais resultam do metabolismo endógeno 

normal. Além disso é preciso se levar em conta que a ingestão de 

alimentos nunca influencia a cor da urina. Nas amostras de urina recém-

emitidas, a intensidade da cor pode fornecer uma estimativa aproximada 

da concentração urinária. As diferenças de tom (pálido ou escuro) são 

normais devido às variações do estado de hidratação do paciente. 

 

III. Em geral, o pH da urina varia entre 4,5 e 8. Os valores de pH acima 

de 8 ou abaixo de 4,5 não são fisiologicamente possíveis, não sendo por 

isso avaliados no exame da urina pelas fitas reagentes tradicionais.  

A) As afirmativas I, II e III são falsas.   

B) As afirmativas I, II e III são verdadeiras 

C) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.   

D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.  

E) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.   

 

Comentário: O item I e III estão corretos. O item II se encontra errado 

porque vimos que os alimentos influenciam sim na cor da urina e através 

das tonalidades de cores podemos ainda suspeitar de patologias. 

Resposta: Letra D. 

 

18) (AOCP- HRL-UFS – 2016 – Biomédico).  Paciente masculino, 33 

anos, apresentou algumas variações na cor da urina. Foi diagnosticado 

uma cor vermelha ou avermelhada. Pode-se então inferir algumas causas 

para essas variações, tais como: sangue, hemoglobina, porfirinas, 

medicamentos e corantes. Diante do quadro, assinale a alternativa que se 

encaixe nas condições patológicas.  
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(A) Hidrúria, diabetes sacarina e esclerose renal.  

(B) Icterícias e infarto pulmonar.  

(C) Lipúria e piúria.  

(D) Hematúrias, hemoglobinúrias, porfirinúrias, eosina e piridina.  

(E) Hematúrias, intoxicação pelo ácido fênico e sarcoma melânico. 

 

Comentário: paciente com diabetes geralmente possuem a urina clara 

podendo ser transparente. Pacientes com icterícia costumam deixar a 

urina na cor amarronzada. A lipúria e a piúria pode ter a urina 

esbranquiçada. O ácido fênico tem a capacidade de deixar a verde escura 

ou preta. E por sua vez o sarcoma melânico na cor preta. Sendo assim, a 

letra D em todas as condições citadas deixam a urina avermelhada. 

Resposta: Letra D. 

 

Voltando para a análise física da urina... 

 

 Aspecto 

 

Este termo reflete a transparência da amostra de urina, por este 

motivo, a urina sempre é coletada em recipiente transparente. São 

termos para descrever a urina: transparente, opaca, ligeiramente 

turva, turva, muito turva, leitosa. 

 

 

 Aparência normal – normalmente transparente, porém pode 

apresentar opacidade causada por fosfatos amorfos e 

carbonatos. A urina ácida pode ser opaca devido precipitação de 

uratos amorfos, cristais de oxalato de cálcio ou ácido úrico. 

 

 Turvação – as substâncias que mais causam turbidez são: 

cristais amorfos, leucócitos, hemácias, células epiteliais e 
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bactérias. Podem ainda ser causadores dessa turvação: lipídeos, 

sêmen, muco, linfa, cristais, leveduras, matéria fecal e 

contaminação externa, como talco e cremes. 

 
       Tabela 6. Correlação laboratorial da turbidez da urina. 

Aspecto da urina Causa possíveis de turvação 

Urina ácida Uratos amorfos, oxalato de cálcio, ácido úrico 

Células 

Hemácias 

Leucócitos 

Material de contraste radiográfico 

Urina alcalina Fosfato amorfo, carbonatos 

Turva em repouso Fermentação da amônia, precipitação de 

fosfatos e bactérias 

  

 

 Odor 

 

 O odor da urina é semelhante, em geral, em todas as amostras, o 

cheiro é formado pelos componentes aromáticos da urina. A nomenclatura 

utilizada para esse odor característico é chamada de sui generis. 

Quando se deixa a amostra em repouso, o odor de amônia é 

predominante, devido a degradação da uréia. As causas de alteração de 

odores são: infecções bacterianas (odor forte e desagradável) e a 

presença de corpos cetônicos do jejum prolongado ou diabéticos (odor 

adocicado).  

 

 Volume 

 

O volume da urina depende do quanto de água é excretada pelos rins, 

determinando o estado de hidratação do organismo. 
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Então, qual o débito urinário diário médio? Normalmente 1200 a 

2000 mL de urina.  

 

Existem alguns termos correlacionados com o volume que precisamos 

aprender: 

 

A OLIGÚRIA, que é a redução deste volume é observada quando há 

um estado de desidratação por excessiva perda de água, por exemplo 

devido a diarreia, vômitos, transpiração, queimadura, ou ainda pode ser 

decorrente a qualquer lesão renal grave ou diminuição no fluxo sanguíneo 

para os rins. A ANÚRIA, ocorre quando cessa totalmente o fluxo de 

urina.  

Normalmente, durante o dia a excreção de urina é maior do que a 

noite e, se houver um aumento dessa excreção noturna é então chamada 

de NICTÚRIA.  

A POLIÚRIA, aumento do volume urinário diário, normalmente está 

relacionada a diabetes, porém pode também estar relacionada pelo uso 

de diurético, cafeína ou mesmo o álcool, pois estes reduzem a secreção 

do hormônio antidiurético.  

A diabetes mellitus causa um aumento da concentração de glicose no 

organismo, está em excesso não é reabsorvida pelos rins, exigindo 

grande excreção de água para removê-la. Dessa forma, podemos esperar 

de um paciente com diabetes mellitus uma densidade elevada da 

urina, devido ao grande conteúdo de glicose. Já a diabetes insipido é 

resultante de uma diminuição na produção ou na função do hormônio 

antidiurético, por isso, a água necessária para hidratação adequada não é 

reabsorvida pelo filtrado plasmático. Neste caso a urina será bastante 

diluída e com baixa densidade.  Nos dois tipos de diabetes a perda de 

líquido é compensada pelo aumento da ingesta de água, produzindo 

volume maior ainda de urina. 
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19) (VUNESP – PEREFITURA DE SÃO PAULO – 2014). Em consulta 

na unidade básica de saúde, idoso queixou-se de “perder urina” mesmo 

sem fazer esforço. A terminologia correta para essa situação denomina-

se:  

 

A) plenitude vesical.  

B) puxo e tenesmo 

C) nictúria.  

D) Enurese 

E) incontinência urinária  

 

Comentário: Trouxe este item para trabalharmos as terminologias 

referentes a urina. Enurese é o hábito involuntário de urinar durante o 

sono. Nictúria secreção urinária noturna maior que a diurna. 

Já a plenitude vesical é uma sensação devido a diminuição da 

complacência que faz o paciente realize micção com maior frequência. 

O puxo e tenesmo se refere a defecção, dor a defecar e necessidade de 

defecar com maior frequência respectivamente. 

E o item correto desta questão é a letra E, incontinência urinária, é a 

perda involuntária da urina pela uretra independente de hora ou condição, 

é um problema devido a fraqueza do assoalho pélvico. Resposta: Letra 

E. 

 

20) (AOCP – EBSERH – 2015 - Adaptada). Mulher, 23 anos, com 

dificuldade e desconforto (dor) para urinar; qual terminologia deve ser 

usada para descrever este sintoma?  

 

A) Enurese.  

B) Hematúria.  

C) Disúria 

D) Oligúria.  

E) Omalgia.  
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Comentário: 

Como vimos enurese é o hábito involuntário de urinar durante o sono. 

Hematíuria é a presença de sangue na urina. 

Disúria significa dor ao urinar. 

Oligúria diminuição do volume urinário. 

Omalgia significa dor no ombro fugindo dos termos referentes a urinálise. 

Resposta: Letra C. 

 

 

 
 

Por fim, temos que a diferença no volume de urina pode ser por três 

tipos de causa: 

 

 Causa pré-renal – choque ou desidratação, períodos de formação 

de edema, período pós-operatório, ingestão deficiente de líquidos. 

 Causa renal – glomerulonefrite aguda, nefrose tubular aguda, 

nefropatia tubular tóxica, infarto hemorrágico do rim, tuberculose 

renal, pielonefrite, lúpus, púrpura. 

 Causa pós-renal – tumor, coágulo, estreitamento e outras 

anomalias. 

 

 Densidade urinária 

 

Como a urina nada mais é do que água com substâncias químicas em 

dissolução, a densidade urinária é uma medida da densidade das 

substâncias dissolvidas na amostra.  

A capacidade renal de reabsorver seletivamente substâncias químicas 

e água a partir do filtrado glomerular é uma das funções mais 

importantes do organismo. O complexo de reabsorção muitas vezes é a 
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primeira função renal a se tornar deficiente, por isso a capacidade de 

reabsorção renal é um componente necessário na análise da urina. Desta 

forma, a densidade da amostra detecta a desidratação ou anormalidade 

do hormônio antidiurético. A densidade urinária é definida em 

comparação com a densidade de mesmo volume de água destilada na 

mesma temperatura. Hoje em dia a densidade é analisada em fitas 

reativas, que explicarei mais adiante. 

A densidade do filtrado plasmático que entra nos glomérulos é 1.010, 

chamando –se de isoestenúria, quando abaixo de 1.010 são 

hipoestenúricas e acima de 1.010 são hiperestenúricas. 

- Amostras normais – variam de 1.001 a 1.035, dependendo da 

hidratação do paciente. 

- Amostras anormais – com 1.035 ou mais podem ter relação a 

pielografia intravenosa recente, onde há excreção de material de 

contraste radiográfico injetado. Densidades inferiores a 1.000 

reflete uma hiper-hidratação. 

 

21) (CESPE- UNIPAMPA- 2013 – FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO). 

Considere que um paciente apresente densidade urinária maior que 

1.030. Nessa situação, é correto afirmar que esse paciente apresenta 

lesão renal. 

 

(   ) Certo 

(   ) Errado 

 

Comentário: O valor de referência para densidade é de 1.001 a 1.035, 

estando o item incorreto. Resposta: ERRADO. 

 

22) (CESPE – INCA – 2010). Os compostos orgânicos uréia, creatinina 

e ácido úrico e os compostos inorgânicos cloreto, sódio e potássio são 

sempre encontrados na urina. 
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(   ) Certo 

(   ) Errado 

Comentário: Estes são compostos urinários. Resposta: CORRETO.
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7. Lista de Questões apresentadas 
 

01) (EBSERH – AOCP – 2015). Preencha a lacuna e assinale a 

alternativa correta.  

 

O sistema urinário é responsável por produzir, transportar e 

eliminar a urina. _________________________ fazem parte 

desse sistema. 

A) Ureteres, bexiga e baço  

B) Esôfago, rins e bexiga 

C) Rins, ureteres e bexiga  

D) Bexiga, ureteres e útero  

E) Ureteres, rins e pâncreas 

 

02) (FUNCAB – SESACRE – 2013). No aparelho urinário, os 

ductos que transportam a urina para a bexiga são chamados de:  

 

A) Uretras 

B) Esfincters 

C) Ureteres 

D) galactóforos.  

E) Seminais 

 

03) (FGV – SEDUC-AM – 2014). Com relação ao aparelho 

urinário, relacione as colunas a seguir.  

   

1. Ureter             ( ) Produz urina   

2. Uretra             ( ) Guarda urina por algum tempo   

3. Rins                ( ) Canal por onde a urina é eliminada   
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4. Bexiga            ( ) Canal que leva a urina até a bexiga   

 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  

 

A) 1 – 3 – 2 – 4  

B) 3 – 2 – 4 – 1  

C) 3 – 4 – 2 – 1  

D) 4 – 1 – 3 – 2  

E) 4 – 2 – 3 – 1  

 

04) (CESGRANRIO – PETROBRÁS – 2011). Qual é o sistema 

que desempenha um papel importante tanto na manutenção do 

equilíbrio hidreletrolítico como na eliminação do amoníaco? 

 

A) Gástrico  

B) Cardíaco  

C) Respiratório 

D) Vascular  

E) Urinário  

 

05) (IBFC – EBSERH – Biomédico – 2015). Para coleta de amostra de 

urina para cultura em recém-nascidos e crianças de pouca idade deve-se: 

a) usar o saco coletor e trocar o coletor a cada 60 minutos 

b) realizar punção suprapúbica para evitar contaminação 

c) hidratar abundantemente e coletar o jato médio da urina em frasco 

estéril. 

d) usar o saco coletor e trocar o coletor a cada 30 minutos. 

 

06) (IADES – EBSERH – 2014). Em relação ao exame de coleta de 

urina de 24 horas, é correto afirmar que ele requer do paciente coletar: 

A) urina 24 horas após a solicitação do exame. 
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B) urina a cada 24 horas, por uma semana.  

C) todo débito urinário durante 24 horas 

D) urina a cada 24 horas, por três dias.  

E) urina 24 horas após data determinada pelo médico.  

 

07) (AOCP – EBSERH – 2016). Solicitou-se, ambulatorialmente, a um 

paciente a coleta do exame Urina tipo I. Para coleta desse exame, o 

técnico de enfermagem repassou corretamente ao paciente as seguintes 

orientações, EXCETO: 

A) desprezar o primeiro jato de urina.  

B) colher o jato médio da micção diretamente no frasco coletor.  

C) colher a primeira urina da manhã, preferencialmente.  

D) coletar a urina em 4 recipientes em intervalos de 6/6 horas.  

E) antes da coleta, realizar higiene íntima, enxaguar e secar. 

 

 

08) (AOCP – EBSERH – 2015). A coleta de urina para crianças que não 

têm controle da micção deve ser realizada utilizando-se: 

A) um pote plástico descartável.  

B) um saco coletor.  

C) seringas.  

D) fraldas descartáveis.  

E) sonda.  

 

09) (CCV- UFC – 2015). A amostra recomendada para análise de urina 

tipo Sumário de Urina é:  

A) Primeira da manhã. 

B) 12 horas.  

C) 24 horas.  

D) Aleatória.  

E) Pós-Prandial.  

0

00000000000 - DEMO



Uヴｷﾐ=ﾉｷゲW 
TWﾗヴｷ; W W┝WヴIｹIｷﾗゲ IﾗﾏWﾐデ;Sﾗゲ 

Pヴﾗaく Tｴ;ｷ;ﾐ; Cｷヴケ┌ｷWｷヴ; に A┌ﾉ; ヰヰ 
 

 
 

Pヴﾗaく Tｴ;ｷ;ﾐ; Cｷヴケ┌Wｷヴ;                 ┘┘┘くWゲデヴ;デWｪｷ;IﾗﾐI┌ヴゲﾗゲくIﾗﾏくHヴ                           ヵヰ SW ヵΓ 
 

 

10) (AOCP- HRL-UFS – 2016 – Biomédico). Para a realização do 

exame de urina, é necessária a coleta do material. Assinale a alternativa 

que descreva corretamente essa etapa. 

 

(A) Homens: não desprezar o primeiro jato de urina.  

(B) Mulheres: não realizar uma higiene íntima antes da coleta do 

material.  

(C) Não há necessidade, em ambos os sexos, de utilizar recipientes 

rigorosamente limpos para a coleta. 

(D) Objetivo da coleta de material: evitar contaminação com fluxo 

vaginal, prostático ou uretral.  

(E) Não há a necessidade de colher sempre a primeira urina da manhã, 

visto que a urina pode ser coletada a qualquer momento do dia. 
 
11) (IADES- SESDF- 2014). O exame de proteinúria de 24 horas mede 

a quantidade de proteína excretada na urina no período de 24 horas, o 

que é uma avaliação mais acurada do grau de proteinúria em relação a 

um simples teste em urina aleatória. Considerando essa informação, 

assinale a alternativa correta. 

 

A)  A coleta pode ser realizada em períodos menstruais.  

B) A amostra deve ser mantida em temperatura ambiente.  

C) Devem-se utilizar como recipientes frascos com conservante obtidos 

no laboratório ou garrafas de água mineral limpas e secas.  

D) O exame tem como valores de referência 1 a 15 g/dL ou 28 a 141 

g/24 horas.  

E) É fundamental diluir, em soro fisiológico, toda a urina coletada 

antes de entregá-la ao laboratório.  
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12) (EBSERH – Biomédico – 2013). Faça a associação correta entre os 

problemas apresentados com a coleta de amostra biológica e os 

respectivos exames laboratoriais. 

 

A. Contaminação da urina de mulheres por secreções vaginais ou 

vulvares. 

B. Totalização da amostra de urina de 24 H 

C. Amostras de sangue obtidas sem jejum 

D. Não observação da abstinência sexual prévia 

 

5) Insulina 

6) Antígeno prostático específico 

7) Urina I 

8) Clearence de creatinina 

 

a) A3; B2; C1; D4 

b) A4; B3; C2; D1 

c) A3; B4; C1; D2 

d) A4; B3; C1; D2 

 

13) (AOCP – Prefeitura Municipal de Paranatinga – Farmacêutico 

Bioquímico – 2015). Assinale se a afirmativa é verdadeira (V) ou falsa 

(F) em relação à colheita de urina para cultura: 

 

( ) Devido à possibilidade de contaminação da amostra, faz-se necessário 

que a colheita para este tipo de exame seja feita em laboratório. 

( ) Em geral, deve-se utilizar o jato médio da urina para análise, o 

primeiro jato e o último devem ser desprezados. 

( ) Antes de colher a urina, é necessário fazer uma cuidadosa e rigorosa 

lavagem dos genitais, com água e sabão, enxaguar, enxugar bem e 

secar. 
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( ) Caso a colheita seja feita em período menstrual, faz-se necessário 

colocar um tampão de gaze na vagina, para que não ocorra contaminação 

da urina com o sangue menstrual. 

Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta: 

a) V, V, V, V.   b) F, F, F, F.   c) V, F, F, F.   d) F, V, V, V. 
 
14) (IADES – UFBA – Biomédico – 2014). A urina que apresenta cor 

marrom ao exame físico é sugestiva de: 

a) diabetes 

b) contaminação menstrual 

c) infecção por Pseudomonas 

d) hepatopatia 

e) contaminação por beterraba 

 

15) (CESPE – FUB – 2014). Com relação aos exames laboratoriais de 

urina, julgue o item a seguir. 

 

A coloração normal da urina é amarelo claro, no entanto, devido à 

presença aumentada do pigmento urocromo, a coloração da urina 

costuma ser amarelo-citrino em pessoas diabéticas.  

 

(  ) Certo 

(  )  Errado 

 

 

16) (INSTITUTO PRÓ MUNICÍPIO – ISGH – 2015). No tocante à 

uroanálise, é correto afirmar que:   

a) Nem sempre urina transparente significa normalidade;  

b) A presença de espermatozoides sempre deverá ser relatada na 

amostra de urina de paciente do sexo feminino 

c) São cristais anormais de urina alcalina o urato amorfo e oxalato de 

cálcio 
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d) A urina contida no frasco de coleta não deve ser homogeneizada 

para não revolver o sedimento que será analisado em separado.  

17) (FUNRIO – UFRB- 2015). Considere as afirmativas abaixo, 

relacionadas às características físico-químicas da urina e assinale a 

alternativa correta. 

 

 I. A urina normal recém-emitida é transparente ou com pouca opacidade 

devido à precipitação de fosfatos e uratos amorfos, carbonatos, cristais de 

oxalato de cálcio e de ácido úrico. Também pode haver opacidade normal 

pela presença de muco ou células epiteliais, principalmente em mulheres.  

 

II. A cor amarela normal da urina se deve à presença de pigmentos 

denominados urocromos, os quais resultam do metabolismo endógeno 

normal. Além disso é preciso se levar em conta que a ingestão de 

alimentos nunca influencia a cor da urina. Nas amostras de urina recém-

emitidas, a intensidade da cor pode fornecer uma estimativa aproximada 

da concentração urinária. As diferenças de tom (pálido ou escuro) são 

normais devido às variações do estado de hidratação do paciente. 

 

III. Em geral, o pH da urina varia entre 4,5 e 8. Os valores de pH acima 

de 8 ou abaixo de 4,5 não são fisiologicamente possíveis, não sendo por 

isso avaliados no exame da urina pelas fitas reagentes tradicionais.  

A) As afirmativas I, II e III são falsas.   

B) As afirmativas I, II e III são verdadeiras 

C) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.   

D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.  

E) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.   
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18) (AOCP- HRL-UFS – 2016 – Biomédico).  Paciente masculino, 33 

anos, apresentou algumas variações na cor da urina. Foi diagnosticado 

uma cor vermelha ou avermelhada. Pode-se então inferir algumas causas 

para essas variações, tais como: sangue, hemoglobina, porfirinas, 

medicamentos e corantes. Diante do quadro, assinale a alternativa que se 

encaixe nas condições patológicas.  

 

(A) Hidrúria, diabetes sacarina e esclerose renal.  

(B) Icterícias e infarto pulmonar.  

(C) Lipúria e piúria.  

(D) Hematúrias, hemoglobinúrias, porfirinúrias, eosina e piridina.  

      (E) Hematúrias, intoxicação pelo ácido fênico e sarcoma melânico. 
 
19) (VUNESP – PEREFITURA DE SÃO PAULO – 2014). Em consulta 

na unidade básica de saúde, idoso queixou-se de “perder urina” mesmo 

sem fazer esforço. A terminologia correta para essa situação denomina-

se:  

 

A) plenitude vesical.  

B) puxo e tenesmo 

C) nictúria.  

D) Enurese 

E) incontinência urinária  

 
20) (AOCP – EBSERH – 2015 - Adaptada). Mulher, 23 anos, com 

dificuldade e desconforto (dor) para urinar; qual terminologia deve ser 

usada para descrever este sintoma?  

 

A) Enurese.  

B) Hematúria.  

C) Disúria 
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D) Oligúria.  

E) Omalgia.  
 
 
21) (CESPE- UNIPAMPA- 2013 – FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO). 

Considere que um paciente apresente densidade urinária maior que 

1.030. Nessa situação, é correto afirmar que esse paciente apresenta 

lesão renal. 

 

(   ) Certo 

(   ) Errado 

 

Comentário: O valor de referência para densidade é de 1.001 a 1.035, 

estando o item incorreto. Resposta: ERRADO. 

 

22) (CESPE – INCA – 2010). Os compostos orgânicos uréia, creatinina 

e ácido úrico e os compostos inorgânicos cloreto, sódio e potássio são 

sempre encontrados na urina. 

(   ) Certo 

(   ) Errado 

 
8. Gabarito 

 

 
 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
C C C E D C D B A D 

 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C C A D ERRADO A D D E C 

 
 

21 22 
Errado Certo 
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