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UNIDADE SENTINELA PARA COLETA DE AMOSTRAS CLÍNICAS DE DDA 

1. Definição de Unidade Sentinela - US: é a unidade de saúde que realiza coleta de amostras clínicas 

e envia o material para o laboratório de referência, o Lacen, com o objetivo de identificar os agentes 

etiológicos circulantes no Estado e causadores das DDA. 

Em Goiás foram escolhidas 19 unidades sentinelas e elas estão presente somente nos municípios sede 

das Regionais de Saúde. 

2. Fluxo de informações e de amostras das US

• Cada Unidade Sentinela deverá fazer a coleta de amostras clínicas de 05 pacientes, escolhidos 

aleatoriamente, durante o mês e preencher a “Planilha de Acompanhamento de Casos com 

coleta de amostras das Unidades Sentinelas de Doenças Diarreicas Agudas”; 

• As amostras clínicas coletadas deverão ser colocadas no pote coletor e no swab Cary Blair e 

enviadas  ao  Lacen seguindo  as  orientações  de  coleta,  acondicionamento e  transporte do 

“Protocolo  para  encaminhamento  de  amostras  para  monitoramento  de  doenças  diarreicas 

agudas - MDDA”; 

• As fezes deverão ser enviadas ao Lacen acompanhadas com a Ficha do GAL; 

• Uma cópia da Planilha de Acompanhamento de Casos com coleta de amostras das Unidades 

Sentinelas de Doenças Diarreicas Agudas deverá ser enviada mensalmente, até o dia 5 de cada 

mês, para a Regional e desta para a Coordenação de DTAs seguindo o fluxo de informação 

estabelecido.

3. Perfil para ser escolhida como Unidade Sentinela de coleta de amostras clínicas

• Representatividade;

• Capacidades de resposta;

• Situação geográfica;

• Número de consultas ofertadas/ mês;

• Proporção de crianças e adultos atendidos;

• Procedência dos usuários;

• Condições sócias econômicas.
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