
EXAME DE URINA 24 HORAS
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.



Orientações:

Ÿ Evitar fazer a coleta nos dias em que ocorre mudança nos 
hábitos (dieta, exercício físico, ocorrência de estresse, etc.).

Ÿ Coletar a amostra em frasco estéril fornecido pelo 
Laboratório.

Ÿ É fundamental que seja entregue ao Laboratório TODA a 
amostra de urina de 24 horas. Não esquecer de colher 
nenhuma micção. Caso aconteça, é necessário interromper 
a coleta e inicia-la novamente no dia seguinte. Qualquer 
erro na coleta implicará em prejuízo nos resultados.

Coleta:

Ÿ ATENÇÃO:  A contagem das 24 horas começa ao esvaziar 
a bexiga. A primeira urina marca o horário de início da 
coleta e não pode ser armazenada no frasco. Deve ser 
desprezada.

Ÿ A partir da próxima micção, armazenar no frasco 
fornecido toda a urina desse dia, da noite e do dia 
seguinte até o mesmo horário em que foi desprezada a 
primeira urina (anotar). Esse é o horário de término do 
procedimento de coleta.

Ÿ ATENÇÃO: É importante respeitar o horário de término, 
pois se a última amostra de urina for coletada em horário 
diferente, o tempo de coleta não será de 24 horas.

Ÿ Esvaziar a bexiga e jogar fora toda a urina (anotar o 
horário). Esse é o horário de início do procedimento de 
coleta.

COLETA DE MATERIAL PARA
EXAME DE URINA 24 HORAS

Fone: 55 3331 2500

Laboratório de Análises Clínicas 

Atendimento: segunda a sexta-feira - 6h30 às 12h / 13h30 às 18h

sexta-feira - 6h30 às 12h / 13h30 às 17h

Laboratório (Centro - Panambi) - Rua da Holanda, 43 (junto ao Espaço Unimed)

Atendimento: segunda a quinta-feira - 6h30 às 12h / 13h30 às 18h |  
Fone: 55 3375 0105

Laboratório (Centro - Ijuí) - Rua 13 de Maio, 212

Atendimento: segunda a sexta-feira - 7h às 19h  |  sábado - 7h às 12h

(Hospital Unimed - Ijuí ) - Rua Pedro Hammarstron, 287
Fone: 55 3331 9600

Conservação e transporte:

Ÿ A amostra deverá ser refrigerada durante todo o 
processo de coleta. Após a última micção, levar 
imediatamente ao Laboratório.


