
Manual de uso do GAL no 
módulo Biologia Médica 

Atualizado em 04/07/2018 



Como entrar no sistema 

              Acessar o navegador Mozilla Firefox  (Não utilizar outro navegador) 

 

 

           Digitar o endereço do GAL Minas Gerais: 

           Https://gal.funed.mg.gov.br  



 
 
 

No campo Laboratório entrar com os seguintes dados 
- Usuário  : Inserir usuário fornecido pela Funed ou Laboratório Macrorregional. 
- Senha : Inserir senha fornecida pela Funed no primeiro Acesso, imediatamente 
mudar a senha. 
- Módulo: Selecionar Biologia Médica. 
Laboratório : Selecionar Laboratório a que sua unidade pertence.                                                               
                                                      
 
 



Notícias  
A Janela do campo notícias deve ser lida todas as vezes que acessar o GAL, rolar a 
barra lateral para ler até o final. 

Barra 
lateral 



Como realizar a  

Entrada de requisição 



Selecionar a pasta 
entrada e clicar em 
requisição  



Clicar em incluir para cadastrar uma requisição com os dados 
do paciente, da amostra e exames a serem realizados. 





Agora iremos ensinar o passo a passo para 
realizar o cadastro da requisição, para isto 
a tela de cadastro será dividida em vários 
slides para um melhor entendimento. 



Inclusão do Requisitante 
Se a entrada for pelo nome da Unidade de saúde, digitar o nome desejada para 
pesquisar, teclar enter, selecionar a unidade na listagem que aparecer. Exemplo: 

31/07/2018 



Inclusão do Requisitante 
Se a entrada for pelo Número do CNES da unidade de saúde, digitar o numero do 
CNES, teclar TAB para validar e a unidade de saúde será automaticamente 
preenchida. Exemplo: 

31/07/2018 



31/07/2018 

Digitar o nome do profissional de saúde que assinou a 

solicitação do exame, seu Registro no Conselho de Classe. 

Exemplos: 

Inclusão do profissional de saude 



31/07/2018 

Inclusão de dados da solicitação 

A data de solicitação será sempre a data de entrada 
com a requisição no sistema, apertando enter a 
data será preenchida automaticamente 

A finalidade e descrição 
deverão ser preenchidas de 
acordo com os exemplo que 
serão listados a seguir, caso o 
paciente não se encaixe 
nestes exemplos, deixar 
estes campos em branco 



31/07/2018 

Inclusão de dados da solicitação 

Se for uma pesquisa de vírus respiratórios selecionar uma das três opções que 
se encaixem em sua necessidade.   



31/07/2018 

Inclusão de dados da solicitação 

Se for uma pesquisa Protocolo de febre hemorrágicas, selecionar conforme o 
exemplo abaixo   



A inclusão da identificação do paciente pode ser 
realizada por dois procedimentos: 

- Através do número do CNS do paciente, onde 
todos os seus dados serão preenchidos 
automaticamente após validação; 

- Através de preenchimento dos dados 
manualmente ( Não colocar acentos) 

 

Inclusão da identificação do paciente 



Inclusão da identificação do paciente com CNS 

Inserir o número do CNS do paciente, teclar TAB e aguardar validação pelo sistema, 
completar preenchimento do endereço. 

IMPORTANTE: Os dados do paciente devem ser conferidos, caso estejam 
incorretos, o CNS deve ser apagado do cadastro e o preenchimento dos 
dados do paciente ser feito manualmente. 



Inclusão da identificação do paciente sem CNS 

Inserir todos os dados do paciente sem acentos ou abreviações 



Preenchimento das informações Clínicas 

O Agravo/Doença deve ser 
preenchido de acordo com 

o Agravo/Doença a ser 
investigado. Sempre 
escolher o principal 
agravo/doença a ser 

investigado. 



Preenchimento das informações Clínicas 



Preenchimento das informações Clínicas 

A data dos primeiros sintomas 
deverá ser preenchida de 

acordo com o agravo 
pesquisado. 



31/07/2018 

Preenchimento dos detalhes do agravo 

Escolher uma das opções para o 
caso, a maioria dos casos será a 

opção suspeito. 

Se for um 
acompanhamento, 

devem ser 
preenchidos o tempo 

e Etapa do 
tratamento 



     

Para os agravos em que há vacina, informar se 
tomou, qual a vacina e a data da ultima dose. 

31/07/2018 

Preenchimento dos dados da vacina 



31/07/2018 

 
Dados Notificação SINAN – Selecionar o Agravo, digitar o 
número da notificação, data da notificação, qual foi a unidade 
notificante. 

Preenchimento dos dados da notificação 



31/07/2018 

Dados Notificação SINAN – Se não houver notificação, 

deixar em branco. 

Preenchimento dos dados da notificação 



31/07/2018 

Preenchimento dos dados da Amostra 

Para incluir a amostra digitar no 
campo Nova Amostra o material 

biológico (ex: Soro, escarro) 



31/07/2018 

Preenchimento dos dados da Amostra 

Inserir qual o número da 
amostra  (ex: 1a, 2 a  amostra ou 

única em caso de óbito), em 
seguida a sua condição (in 

natura, em lamina ou isolado 
bacteriano...) 



31/07/2018 

Preenchimento dos dados da Amostra 

A data de coleta deve ser preenchida manualmente ou selecionada no 
calendário ao lado da data. A informações sobre medicamento deve ser 
preenchida se for necessária ao agravo. Após este preenchimento clicar 

em incluir. 



31/07/2018 

Preenchimento dos dados da Amostra 

Se forem enviadas mais de uma amostra por paciente , todas as amostras 
devem ser cadastradas na mesma requisição. 
Exemplo: 
Nos casos em que for enviado o Kit completo de meningite onde são 
coletados Líquor, Sangue (Hemocultura) e Soro, todas as amostras devem 
ser cadastradas.  



No campo Nova Pesquisa; 
digitar a pesquisa a ser 

realizada, no campo 
Amostra relacionar a 

amostra que será atribuída 
à pesquisa. Após 

preencher os campos, 
clique em incluir. Se 
houver mais de uma 
pesquisa no pedido, 

repetir o processo na 
mesma requisição. 

31/07/2018 

Preenchimento dos dados da pesquisa 



31/07/2018 

Preenchimento dos dados da pesquisa 
Em qualquer campo em que não seja possível as visualização de toda a frase, 
colocar o cursor nos tres pontos da barra e arrastar o mouse.  



31/07/2018 

• Inserir as observações que forem importantes 



31/07/2018 

CONFERIR TODOS OS DADOS DIGITADOS, 
VERIFICAR SE ESTÃO CORRETOS E SALVAR. 
Imprimir sempre a requisição para 
encaminhar junto com a ficha do SINAN 
ou pedido médico quando permitido. 



31/07/2018 



Se após o salvamento, verificar erros de cadastro e 
seja necessário realizar alguma alteração, não é 
necessário realizar outro cadastro, realizar 
alterações como informado a seguir. 

Alterações nos dados da requisição 



Alterações nos dados da requisição 

 Selecionar o paciente a ser alterado em 
Requisição, clicar em alterar. 



Alterações no dados da requisição 

Após abrir a requisição para alteração, clicar no item a ser alterado e fazer a 
modificação. Exemplo de alteração na data de coleta e número da amostra. 



 

Alterações no dados da requisição 
Após abrir a requisição para alteração, clicar no item a ser alterado e fazer a 
modificação. Exemplo de alteração na amostra. 



Após a inclusão da Requisição, é 
obrigatória a realização da TRIAGEM 
conforme instruções a seguir 

TRIAGEM 



Selecionar a pasta 
entrada e clicar 
Triagem 

Realização de triagem 



Selecionar o (s) 
paciente (s) para triar e 
clicar em Encaminhar 

para a Rede 

Realização de triagem 



Caso ocorra uma não conformidade, o 
exame deve ser descartado. 

Realização de triagem 



31/07/2018 

Realização de triagem 

Selecionar o motivo do 
descarte na listagem 
disponível no GAL. 



 
 É possível realizar uma lista de protocolo, que é uma listagem das amostras 
enviadas retirada pelo GAL para acompanhar as amostras (somente uma via) 

 

31/07/2018 

Realização de triagem 



31/07/2018 

Preencher os campos: 
• Datas em que foi 

realizada a triagem, 
data início e data de 
fim. 

• O laboratório de 
destino da amostra 

• O nome do usuário 
• Selecionar a 

impressão por 
pesquisa e ordenar 
por requisição 

Realização de lista de protocolo 



31/07/2018 

Realização de lista de protocolo 



• Deve ser utilizado quando precisar 
consultar alguma informação relativa a 
uma requisição do paciente: 

 

- STATUS DO PACIENTE, 

- QUAIS EXAMES FORAM ENVIADOS, 

- DÚVIDAS DA REQUISIÇÃO, 

- SE JÁ ESTÁ PRONTO UM EXAME. 

Realização de consulta paciente 



Realização de consulta paciente 

Selecionar a 
pasta consultas, 

clicar em 
Consultar 
paciente, 
preencher 

qualquer um dos 
campos 

selecionados 



Realização de consulta paciente 



Realização de consulta paciente 



Realização de consulta paciente 



Realização de consulta paciente 



Realização de consulta paciente 



Realização de consulta paciente 



Realização de impressão de laudos 



Impressão laudos 



Obrigada! 

Após a leitura do Manual, caso 
tenha dúvida entrar em contato 
no telefone 31-33144676 


