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Uremia 

SIGNIFICADO CLÍNICO
A uréia constitui a fração de nitrogênio não protéico mais 
importante na maioria dos líquidos biológicos.
No homem é o principal produto final do metabolismo 
protéico. É produzido no fígado e é eliminada pela urina 
através dos rins.
Um aumento da concentração sérica de uréia, considera-se 
geralmente como possível disfunção renal. No entanto, não 
deve-se descartar o fato de que os valores séricos de uréia 
encontram-se muito relacionados com o habito alimentar e o 
metabolismo protéico, pelo que qualquer alteração produzirá 
uma mudança da concentração de uréia em soro.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
A urease descompõe a uréia produzindo dióxido de carbono 
e amoníaco; quem reage com fenol e hipoclorito em médio 
alcalino produzindo azul de indofenol que é determinado por 
método colorimétrico.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: reagente dessecado contendo fenol e 
nitroferricianeto de sódio.
B. Reagente B: reagente concentrado de hipoclorito de 
sódio e hidróxido de sódio.
S. Padrão: solução de uréia 0,60 g/l.

Concentrações finais
fenol ................................................................... 532 mmol/l
nitroferricianeto de sódio .................................. 0,85 mmol/l
hipoclorito de sódio........................................... 36,6 mmol/l
hidróxido de sódio ............................................. 0,625 mol/l

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
- Água destilada.
- Urease da Wiener lab.: solução estabilizada e tamponada.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagente A; preparação: 
- 100 determinações: dissolver com 95 ml de água destilada. 

Misturar por inversão até dissolução completa. Colocar a 
data de preparação.

- 500 determinações: dissolver com 475 ml de água destila-
da. Misturar por inversão até dissolução completa. Colocar 
a data de preparação.

Reagente B; preparação: 
- 100 determinações: dissolver com 80 ml de água destilada. 

Misturar por inversão até dissolução completa. Colocar a 
data de preparação.

- 500 determinações: dissolver com 400 ml de água destila-

da. Misturar por inversão até dissolução completa. Colocar 
a data de preparação.

Padrão: pronto para uso.

PRECAUÇÕES
Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro". 
Reagente A: nocivo e corrosivo. H301 + H311 + H331: Tóxico 
por ingestão, contacto com a pele ou inalação. 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.
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.
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas. Todos os 
reagentes e as amostras devem ser descartadas conforme 
à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Reagentes Fornecidos: estáveis sob temperatura ambiente 
até a data do vencimento indicada na embalagem.
Reagentes A e B: uma vez reconstituídos, são estáveis por 
1 ano sob refrigeração (2-10oC) e protegidos da luz, a contar 
da data de sua preparação.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO
DOS REAGENTES
As contaminações com vapores amoniacais produzem de-
terioração dos reagentes.
Leituras de Branco > 0,150 D.O. são indícios de contamina-
ção com amoníaco. Descartar.
Devem ser utilizados diferentes pipetas para os Reagentes 
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A e B e não devem ser trocadas as tampas dos frascos, 
posto que a contaminação de um dos reagentes com o outro 
produz seu deterioração definitivo.

AMOSTRA
Soro, plasma ou urina
a) Coleta: obter da maneira habitual.
b) Aditivos: de ser utilizado como amostra o plasma, reco-
menda-se a utilização de Anticoagulante W de Wiener lab.
c) Substâncias interferentes conhecidas:
- Os anticoagulantes que contém fluoretos inibem a atividade 

da urease.
- A hemólise intensa pode produzir resultados falsamente 

elevados, que não supera o 5%, podendo ser corrigida 
utilizando um Branco de soro.

- Não se observam 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 
em soro ou plasma é estável vários dias sob refrigeração ou 6 
meses congelada, sem adicionar conservantes. Em urinas de 
pH menor de 4 é estável 4-5 dias sob refrigeração (2-10oC).

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Espectrofotômetro
- Micropipetas e pipetas
- Banho-maria a 37oC
- Relógio ou timer

CONDIÇÕES DE REAÇÃO
- Comprimento de onda: 540 nm
- Temperatura de reação: 37oC
- Tempo de reação: 20 minutos
- Volume de reação: 12 ml
- Volume de amostra: 20 ul

PROCEDIMENTO
I- TÉCNICA EM SORO OU PLASMA

Em 3 tubos marcados B (Branco), P (Padrão) e D (Des-
conhecido) colocar 1 ou 2 gotas de água e adicionar:

 B P D
Padrão - 20 ul -
Soro ou plasma - - 20 ul
Urease 1 gota 1 gota 1 gota

Misturar por agitação suave e incubar 5 minutos a 37oC. 
Logo após, adicionar:

Reagente A 1 ml 1 ml 1 ml
Reagente B 1 ml 1 ml 1 ml

Misturar por agitação suave e incubar 5 minutos a 37oC. 
Logo após, adicionar:

Água destilada 10 ml 10 ml 10 ml

Misturar por inversão e tirar do banho-maria. Após 10 

minutos ler em fotocolorímetro com filtro verde (510-
550 nm) ou em espectrofotômetro a 540 nm, zerando 
o aparelho com o Branco.

II- TÉCNICA EM URINA
Seguindo a mesma técnica que para o sangue, utili-
zando urina diluída com água ou solução fisiológica. 
O conteúdo de uréia relaciona-se com a densidade, é 
recomendável diluir segundo a seguinte tabela:
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 amo-
níaco deve-se processar um Branco de urina (BD), tal 
como o Branco de Reagentes (B), adicionando após o 
Reagente A e antes mesmo do Reagente B, 20 ul da 
diluição de urina. Zerar o aparelho com o Branco de 
Reagentes (B) e ler o Padrão (P), o Branco de urina 
(BD) e o Desconhecido (D).

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor da reação final é estável por 12 horas, devendo ler a 
absorbância durante esse período de tempo.

CÁLCULO DOS RESULTADOS
Soro ou plasma

 0,60 g/l
Uréia (g/l) = D x fator factor =
 P

 0,28 g/l
BUN (g/l) = D x fator factor =
 P

Urina
 (D-BD) x 0,60
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
Em um total de 1700 indivíduos de ambos os sexos, com idade 
entre os 20 e 45 anos, assistente a um posto de saúde na zona 
de Rosario (Argentina) sem patologia renal evidência (com 
controle de diurese e densidade urinária), o 95% dos valores 
de uremia em soro compreendidos entre 0,20 g/l e 45 g/l.
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Urina
Normalmente, a maior ou menor quantidade de uréia eli-
minada corresponde a variações dos hábitos alimentares. 
Com uma dieta mista, elimina-se uns 30 g em 24 horas, com 
oscilações compreendidas entre 20 g e 40 g.
Recomenda-se que cada laboratório estabeleça seus pró-
prios valores de referência.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substância interferentes conhecidas em AMOSTRA.
Evitar a contaminação com amoníaco proveniente do am-
biente (fumaça de cigarro, vapores de amoníaco).

DESEMPENHO
a) Reprodutibilidade: processando duplicatas de uma 
mesma amostra, obtiveram-se:

Nível D.P. C.V.
0,36 g/l ± 0,016 g/l 4,4 %
1,02 g/l ± 0,035 g/l 3,4 %

b) Recuperação: adicionando quantidades conhecidas de 
uréia a diferentes soros, se obteve uma recuperação entre 
94,7% e 101,3%.
c) Faixa dinâmica: quando o resultado obtido supera os 1,5 g/l de 
uréia, deve ser diluída a solução final 1:3 utilizando como diluente 
Branco de Reagentes e ler após 10 minutos de feita a diluição. 
O resultado obtido deve ser multiplicado pela diluição realizada.
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 0,003 g/l.

APRESENTAÇÃO
- 100 determinações (Cód. 1810057).
- 500 determinações (Cód. 1810058).

Wiener lab. fornece separadamente:
- Ureasa x 100 determinações (Cód. 1810054)
- Ureasa x 500 determinações (Cód. 1810055)
- Ureasa x 3000 determinações (Cód. 1810061)
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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"

P Representante autorizado na Comunidade Europeia

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

Conteúdo

g Número de lote

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

i Consultar as instruções de uso

Calibrador

Controleb

b Controle Positivo

c Controle Negativo

h Número de catálogo
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