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Objetivos:
► Controlar o volume de urina para fins diagnósticos e terapêuticos.
► Auxiliar na determinação do balanço hídrico

Setor: UTI Agentes: Enfermagem

1. CONCEITO

O controle  de diurese  verifica  a  filtração  do aparelho  renal,  se  está  havendo retenção  ou 
excesso de eliminações. 

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS

► Frasco de diurese graduado;
► Papagaio ou comadre;
► Luvas de procedimento;
► Folha de Controle intensivo.
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3. ETAPAS DO PROCEDIMENTO

► Caso o paciente apresente condições, orientá-lo a solicitar a comadre e/ou papagaio;
► Manter comadre ou papagaio envolvido num saco plástico dentro do box do paciente; 
► Higienizar as mãos e calçar luvas de procedimento;
► Logo após o uso da comadre ou papagaio, despejar o conteúdo no frasco graduado 
(devidamente identificado com o nome do paciente);
► Verificar o volume drenado;
► Desprezar a urina no vaso sanitário ou despejo do expurgo;
► Realizar  registro   na  folha  de  controle  intensivo  de  toda  urina  coletada  quanto  à 
quantidade e característica;
► Em sistema fechado anotar volume de diurese de 2/2h. Em diurese espontânea anotar 
a cada eliminação;
► No caso de sistema fechado, realizar a coleta da diurese de 6/6h;
► Encaminhar o material ao destino adequado;
► Lavar as mãos.

4. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Riscos:
► Falta de controle;
► Cálculo incorreto;

Prevenção de agravo:
► Seguir procedimento técnico.

Tratamento da não conformidade:
► Comunicar as intercorrências ao enfermeiro ou médico e realizar os registros 

necessários;
► Assegurar tratamento dos agravos e atenção à família;

Observações/Recomendações complementares:
► Sempre usar EPI;
► As comadres e papagaios devem ser trocados diariamente;
► Os frascos coletores devem ser higienizados em ácido peracético às 6h.
► Realizar os registros necessários e carimbar após os procedimentos;
► Manter o local em ordem;
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