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Para a determinação de uréia em líquidos biológicos

SIGNIFICADO CLÍNICO
A uréia constitui a fração de nitrogênio mais importante na 
maioria dos líquidos biológicos. No homem é o principal 
produto final do metabolismo protéico. Produz-se no fígado 
e excreta-se pela urina a través dos rins.
Uma elevação da concentração sérica da uréia, interpreta-se 
geralmente como uma possível disfunção renal. Porém, não se 
deve esquecer o fato de que os valores séricos da uréia encon-
tram-se intimamente relacionados com a dieta e o metabolismo 
protéico, de onde deriva qualquer alteração nestas variáveis 
levará a uma mudança de concentração da uréia no soro.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
A urease descompõe especificamente a uréia produzindo dió-
xido de carbono e amoníaco. Esta reaciona em meio alcalino 
com salicilato e hipoclorito para obter indofenol de cor verde.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: solução concentrada contendo tampão fos-
fatos 200 mmol/l, ácido salicílico 750 mmol/l, nitroprussiato 
de sódio 20 mmol/l e EDTA 10 mmol/l.
B. Reagente B: solução de hipoclorito de sódio 10 mmol/l 
em hidróxido de sódio 0,1 mol/l.
C. Reagente C: urease ≥ 75 U/ml em solução glicerinada.
S. Padrão: solução de uréia 0,60 g/l.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Água destilada.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagente A; preparo: diluir 1 parte do Reagente A concen-
trado + 4 partes de água destilada.
Reagente B; preparo: preparar diluindo 1 parte do Reagente 
B concentrado + 4 partes de água destilada.
Reagente A+C: prepara-se acrescentando 4 ml de Reagente 
C cada 100 ml de Reagente A. Podem ser preparadas outras 
quantidades, respeitando-se a proporção indicada.

PRECAUÇÕES
Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro". 
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análise clínica.
Todos os reagentes e as amostras devem-se descartar 
conforme à regulação local vigente.
Reagente B: corrosivo. H315+H320: Provoca irritação cutânea 
e ocular. H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares 
graves. P262: Não pode entrar em contacto com os olhos, 

a pele ou a roupa. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM 
CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente 
com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, 
retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P302 + 
P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com 
sabonete e água abundantes. P280: Usar luvas de protecção/
vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Reagentes Fornecidos: são estáveis sob refrigeração (2-
10oC) até a data do vencimento indicado na embalagem.
Reagentes A e B: são estáveis sob refrigeração (2-10oC) 1 
ano a partir do momento de seu preparo.
A mistura de Reagente A+C é estável durante 20 dias sob re-
frigeração (2-10oC) a contar do momento de sua preparação.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO
DOS REAGENTES
Valores de Branco superiores a 0,150 D.O. são indícios de 
deterioração dos reagentes. Neste caso descartá-lo.

AMOSTRA
Soro, plasma ou urina
a) Coleta: deve-se obter da maneira habitual.
b) Aditivos: em caso de que a amostra a utilizar seja plasma, 
aconselha-se o uso de Anticoagulante W de Wiener lab.
c) Substâncias interferentes conhecidas:
- Os anticoagulantes que contém fluoretos inibem a reação da urease.
- Não observam-se interferências por hemólise ligeira ou 

moderada e bilirrubina até 400 mg/l.
Referência bibliográfica de Young para efeitos de drogas 
neste método.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: a uréia 
no soro é estável vários dias sob refrigeração (2-10oC) ou 6 
meses no freezer, sem adição de conservantes.

MATERIAL NECESSÁRIO ( não fornecido)
- Espectrofotômetro ou fotocolorímetro.
- Micropipetas e pipetas capazes de medir os volumes 

indicados.
- Banho-maria a 37oC (opcional).
- Relógio ou timer.

CONDIÇÕES DE REAÇÃO
- Temperatura de reação: 37oC ou temperatura ambiente.
- Tempo de reação: 10 minutos a 37oC ou 20 minutos a 

temperatura ambiente.

Urea color 
C
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- Volume de reação: 2 ml
- Volume de amostra: 10 ul

PROCEDIMENTO

I) TÉCNICA PARA SORO OU PLASMA
Em 3 cubas de fotocolorímetro marcadas B (Branco), P 
(Padrão) e D (Desconhecido) colocar:

 B P D
Padrão - 10 ul -
Soro ou plasma - - 10 ul
Reagente A+C 1 ml 1 ml 1 ml
Misturar. Incubar 5 minutos a 37oC ou 10 minutos a tem-
peratura ambiente. Logo acrescentar:

Reagente B 1 ml 1 ml 1 ml 

Misturar. Incubar 5 minutos a 37oC ou 10 minutos a 
temperatura ambiente.
Ler em espectrofotômetro a 570 nm, ou em fotocoloríme-
tro com filtro laranja (560-580 nm).

II) TÉCNICA PARA URINA
Seguir a mesma técnica que para soro ou plasma utilizando 
urina diluída com água ou solução fisiológica. Como o 
conteúdo de uréia está geralmente relacionado com a den-
sidade, é conveniente diluir segundo o seguinte esquema:

Densidade até 1,015 ...................................... diluir 1/10
Densidade de 1,016 a 1,025 .......................... diluir 1/20
Densidade maior de 1,025 ............................. diluir 1/40

Como a urina contém quantidades variáveis de amoníaco 
deve-se feito um Branco de urina (BD). Dito Branco se 
processa do mesmo modo que o Branco de reagente 
(B), com a diferença, que depois de acrescentado o 
Reagente 2, se acrescentam 10 ul da diluição de urina. 
Zerar o aparelho com o Branco de Reagente (B) e ler o 
Padrão (P), o Branco de urina (BD) e o Desconhecido (D).

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A reação final é estável durante 2 horas conseqüentemente 
a absorbância deve ser lida dentro deste intervalo.

CÁLCULO DOS RESULTADOS
Soro ou plasma:
 0,60 g/l
Uréia g/l  = D x fator fator =  
 P
Urina:
 (D - BD) x 0,60 g/l
Uréia g/l = x diluição
 P

MÉTODO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Se a amostra a ensaiar for soro, processar 2 níveis de um ma-
terial de controle de qualidade (Standatrol S-E 2 niveles) com 
concentrações conhecidas de uréia, com cada determinação. 
Se a amostra for urina, utilizar um controle baseado em urina.

CONVERSÃO DE UNIDADES AO SISTEMA SI
Uréia (g/l) x 16,67 = Uréia (mmol/l)
BUN (mg/dl) x 0,357 = Uréia (mmol/l)

VALORES DE REFERÊNCIA
Soro ou plasma: 0,10 - 0,50 g/l
Esta faixa obteve-se de uma população de 120 indivíduos 
em jejum, provenientes da cidade de Rosario (Argentina), 
pertencentes a ambos sexos, com idades compreendidas 
entre 20 e 45 anos, sem sintomas de disfunção renal ou 
outra doença aparente.
Urina: normalmente, a eliminação de uréia está sujeita a 
grandes variáveis que dependem do hábito alimentar. Tendo 
uma dieta misturada e corrente se elimina 30 g em 24 horas 
com oscilações entre 20 g e 40 g.
Recomenda-se que cada laboratório estabeleça seus pró-
prios valores de referência.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.

DESEMPENHO
a) Reprodutibilidade: processando simultaneamente dupli-
catas de uma mesma amostra obtiveram-se os seguintes 
resultados:

Nível D.P. C.V.
0,60 g/l ± 0,008 g/l 1,32 %
2,28 g/l ± 0 ,045 g/l 1,97 %

b) Linearidade: a reação é linear até 2,50 g/l. Se as leituras 
estiveram muito altas para o aparelho utilizado, podem ser 
utilizados 1,5 ml de cada Reagente  e 10 ul de amostra para 
obter a linearidade requerida.
Quando a concentração de uréia supera os 2,50 g/l ou por 
cima da linearidade do aparelho, pode ser diluída a reação 
final com o Branco. Nestas condições, é linear até 5 g/l.
c) Recuperação: acrescentando quantidades conhecidas de 
uréia a diferentes alíquotas da mesma amostra, obteve-se 
uma recuperação entre 94,2 e 100,6%.
d) Sensibilidade analítica: depende do fotômetro utilizado e da 
comprimento de onda. Em espectrofotômetros com cubetas de 
faces paralelas de 1 cm de espessura, para um ∆A de 0,001, a 
menor mudança de concentração detectável será de 0,0125 g/l.

APRESENTAÇÃO
Kit para 500 determinações (Cód. 1810050).
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Wiener lab.

Símbolos
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes para diagnóstico da Wiener lab.

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva 
Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de 
diagnóstico "in vitro"

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

 Cont. Conteúdo

g Número de lote h Número de catálogo

Calibr. Calibrador

b Controle

b Controle Positivo

c Controle Negativo

i Consultar as instruções de uso

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

P Representante autorizado na Comunidade 
Europeia
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