
Sempre atenta à saúde e à qualidade de vida de 
seus clientes, a Unimed Noroeste/RS disponibiliza 
informações que auxiliam na coleta adequada de 
materiais para exames, o que permite um 
diagnóstico preciso. Siga as orientações e reduza 
as chances de fatores pré-analíticos que possam 
interferir nos resultados.

EXAME DE URINA



COLETA DE MATERIAIS PARA
EXAME DE URINA

Orientações:

Ÿ Coletar preferencialmente a primeira urina da manhã 
ou com intervalo de 4 horas entre as micções.

Ÿ Manter dieta hídrica habitual.

* Crianças:
Ÿ Não utilizar pomadas para assadura no dia da 

coleta. 
Ÿ Utilizar coletor de urina infantil: a coleta deve ser 

realizada no Laboratório.

Coleta:

Ÿ No caso de crianças que necessitam de saco coletor, 
colocar após higienização adequada e trocar a cada 
30 minutos até que ela urine. Repetir a higienização 
sempre que for necessária a troca. Após a coleta, 
transferir para frasco de urina estéril.

Ÿ Higienizar a genitália com água e sabão neutro.

* Mulheres: lavar a região vaginal com água e sabão e 
secar, de frente para trás. Para secagem, utilizar gaze 
estéril ou toalha bem limpa.

* Homens: lavar retraindo o prepúcio. Após, enxaguar 
e secar com gaze estéril ou toalha bem limpa.

Ÿ Desprezar o primeiro jato e, sem interromper a 
micção, colher a porção média de urina (20-50 ml) no 
frasco estéril. Tampá-lo imediatamente.

Laboratório de Análises Clínicas 
(Hospital Unimed - Ijuí ) - Rua Pedro Hammarstron, 287
Fone: 55 3331 9600
Atendimento: segunda a sexta-feira - 7h às 19h  |  sábado - 7h às 12h

Laboratório (Centro - Ijuí) - Rua 13 de Maio, 212
Fone: 55 3331 2500
Atendimento: segunda a sexta-feira - 6h30 às 12h / 13h30 às 18h

Laboratório (Centro - Panambi) - Rua da Holanda, 43 (junto ao Espaço Unimed)
Fone: 55 3375 0105
Atendimento: segunda a quinta-feira - 6h30 às 12h / 13h30 às 18h |  
sexta-feira - 6h30 às 12h / 13h30 às 17h

Conservação e transporte:

Ÿ Entregar no Laboratório em até uma 1 hora após a 
coleta.


