
CADASTRO DE AMOSTRAS 
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SISTEMA GAL

É um sistema desenvolvido para os Lacens e para atender a vigiância 
epidemiológica; 

Foi desenvolvido para o cadastro dos pacientes cujas amostras serão encaminhadas 
ao  Lacen ou aos laboratórios parceiros, potencializando a tomada de decisões sobre os 
casos individuais de cada paciente e sobre a saúde no país, em caso de surtos e 
epidemias, por meio dos laudos liberados e dos relatórios oferecidos pelo sistema.

É de responsabilidade do Lacen-MG controlar as permissões e configurações de 
todos os laboratórios que pertencem à rede.



Para solicitar um usuário no GAL é necessário encaminhar um e-mail para 
barbara.andrade@funed.mg.gov.brPara solicitar um usuário no GAL é 
necessário encaminhar um e-mail para barbara.andrade@funed.mg.gov.br, 
regina.perpetuo@funed.mg.gov.brPara solicitar um usuário no GAL é 
necessário encaminhar um e-mail para barbara.andrade@funed.mg.gov.br, 
regina.perpetuo@funed.mg.gov.br ou sgab@funed.mg.gov.br, que será enviado 
o termo de confidencialidade que deverá ser preenchido por todos que 
utilizarão o novo usuário e encaminhado via e-mail para a liberação.

SOLICITAÇÃO DE USUÁRIO

mailto:barbara.andrade@funed.mg.gov.br
mailto:regina.perpetuo@funed.mg.gov.br
mailto:sgab@funed.mg.gov.br


ACESSANDO O SISTEMA GAL

Para acessar o sistema, o usuário deverá 
acessar o sistema GAL pelo link: 

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

Utilizando o navegador Mozilla Firefox;

Inserir o usuário, senha, selecionar Módulo 
Biologia Médica e a unidade a qual tem 
permissão de acesso.

Clicar em entrar.

Colocar o código captcha. Caso apareça a 
mensagem “código inválido”, clicar em F5 e 
digitar novamente.



NOTÍCIAS DO GAL

Ao acessar o sistema, aparecerão as notícias do GAL, informando sobre suspensões 
de exames, orientações de cadastros, recebimentos de amostras, entre outros. A 
leitura é fundamental e deve ser feita todos os dias que o sistema for acessado.



Ao receber a senha, no primeiro acesso, ou a qualquer momento 
que seja necessário, o usuário alterar sua senha. É só
clicar em Alterar Senha. 

A nova deverá ter no mínimo 6 dígitos: letra minúscula, letra 
maiúscula, números e caracteres. O GAL, para a segurança dos 
usuários, solicitará a alteração da senha a cada 60 dias. 

 Seu login é PESSOAL e intransferível. Se o usuário sair da 
unidade a Funed deverá ser informada  para inativar o acesso ou 
alterar o responsável pelo usuário.

ALTERAR SENHA



INICIAR O CADASTRO DA REQUISIÇÃO

Clique em:

Biologia Médica 🡪 Entrada 🡪 Requisição



INICIAR NOVA REQUISIÇÃO

Ao carregar a página, clique em incluir:



 

INICIAR NOVA REQUISIÇÃO: OBSRVAÇÕES IMPORTANTES



INCLUIR DADOS NA REQUISIÇÃO

• Data da solicitação: Data que está realizando o cadastro (campo obrigatório)
• Finalidade: Colocar a finalidade de acordo com o agravo de principal suspeita
• Descrição: Será ou não aberto o campo de acordo com a finalidade preenchida

CNES: basta inserir o código do CNES ou o 
nome da unidade de saúde que os outros 
campos serão preenchidos

O nome do profissional e seu registro são campos 
obrigatórios



INCLUIR DADOS NA REQUISIÇÃO

• Informar o CPF ou CNS do paciente para o preenchimento automático dos campos 
referentes às informações dos pacientes;

• Caso não esteja com nenhum dos documentos supracitados, preencher manualmente as 
informações dos pacientes.



INCLUIR DADOS NA REQUISIÇÃO

Incluir o endereço o mais completo possível



INCLUIR DADOS NA REQUISIÇÃO

 Agravo/Doença: Inserir a principal suspeita clínica do paciente

Data do início dos sintomas: incluir caso hajam sintomas

Alterar o print de tela com todas as opções 
de agravos



INCLUIR DADOS NA REQUISIÇÃO

Cada agravo 
incluído, carregará 
o campo “detalhes 
do caso” de maneira 
diferente. É 
necessário incluir as 
informações 
pertinentes ao caso 
enviado, como 
vacinação, 
tratamento, etc.



INCLUIR DADOS NA REQUISIÇÃO

Notificação SINAN

Caso, no momento do preenchimento, não tenha todos os dados, deixar o campo 
“ Notificação SINAN” completamente em branco.
Caso o solicitante possua todas as informações, poderá preencher o campo.



INCLUIR DADOS NA REQUISIÇÃO

No campo amostras deverão ser descritas todas as amostras encaminhadas do 
paciente. Caso sejam encaminhadas amostras diferentes, e todas se tratem de 
primeiras amostras encaminhadas para a suspeita clínica do paciente, deverão ser 
cadastradas  como “1ª amostra”



• É necessário cadastrar pelo menos 1 exame para cada amostra 
cadastrada na requisição.

• É possível cadastrar vários exames para uma mesma amostra (porém, 
no caso de uma solicitação de mais de um agravo, é necessário 
encaminhar tubos diferentes, um para cada agravo)

INCLUIR DADOS NA REQUISIÇÃO



INCLUIR DADOS NA REQUISIÇÃO

O campo “observações” deve conter informações de relevância clínica, 
epidemiológica laboratorial para auxiliar no diagnóstico. Não é um campo 
obrigatório.

Clique em salvar

Se não houverem pendências no cadastro, a requisição será salva e aparecerá o 
número do GAL referente a ela.



Assim que o cadastro é finalizado, o GAL dá a opção de imprimir a 
requisição e as etiquetas.

A requisição sempre deverá ser impressa e enviada juntamente com a 
ficha solicitada para cada agravo.

Em relação às etiquetas, caso haja a possibilidade é interessante que 
sejam impressas duas cópias, uma para identificar a amostra e outra para 
ser colocada na ficha.

Sempre que a etiqueta for impressa, escolher a opção “por amostra”, que 
sairá com o código de cada amostra cadastrada, que é usado para todas 
as automações realizadas pela Funed.



IMPRESSÃO DA REQUISIÇÃO

Caso não tenham sido impressas a requisição ou  as etiquetas, é 
possível filtrar e imprimir posteriormente.



IMPRESSÃO DA REQUISIÇÃO



ENCAMINHAR EXAME PARA REDE 

Para prosseguir com o processo é necessário que os exames sejam 
encaminhados virtualmente ao Lacen

Clique em triagem



ENCAMINHAR EXAME PARA REDE 



Consultar Encaminhados

1. Digite o período em que a 
triagem foi realizada;

2. Digite o laboratório de 
destino. Ex: Fundação 
Ezequiel Dias;

3. Digite seu usuário;

4. Clique em imprimir.

  

Ainda na triagem, clique em “consultar encaminhados” e siga os passos 
abaixo:



LISTA DE ENCAMINHADOS



1. Clique em “Biologia Médica”;
2. Consultas;
3. Consultar paciente;
4. Filtre pelo nome do paciente ou número da 

requisição.

Consultar Pacientes



1. Selecione o paciente 
2. Clique em “ver detalhe”
3. Clique em “exames solicitados”
4. Selecione o exame
5. Veja qual o status do exame, arrastando a 

barra da parte inferior para o lado
6. Clique em “consultar status”

Consultar Pacientes



Consultar Pacientes



Consultar Pacientes



• Disponível para encaminhar: a requisição foi cadastrada porém não foi 
encaminhada para a rede (nesse caso não aparece nem no consulta encaminhados 
que deve ser encaminhado para a Funed junto com o checklist);

• Aguardando triagem: Exame foi triado pelo solicitante porém não foi aprovado 
na Funed (aparecerá no consulta encaminhados);

• Exame em análise: Exame foi aprovado na digitação e seguirá para o laboratório 
responsável;

• Encaminhar para Lab. de Referência: Exame que é encaminhado aos laboratórios 
de apoio (exame não realizado pelo Lacen);

• Exame encaminhado para lab. Externo: Amostra já encaminhada ao laboratório 
de apoio;

• Resultado Cadastrado: Exame já foi realizado, já tem resultado, porém não foi 
liberado pelo analista do lab. responsável e não é possível o solicitante visualizar.

• Resultado liberado: O resultado está disponível para impressão

Tipos de Status



Impressão de laudos

1. Clique em impressão 🡪 laudos;

2. Selecione entre as opções “parciais” ou “finais”;

3. Filtre da maneira que desejar;

4. Selecione o paciente  e clique em imprimir;

5. Caso não encontre o paciente na impressão de laudos, consulte o 
mesmo para saber qual o status do exame.



Segue abaixo nossos contatos:

1)SAC FUNED  -  Telefone: 0800 283 19 80 Opção 3.

2) Recebimento de amostras Biológicas (31) 3314-4671

3) Cadastro e orientações do GAL: (31) 3314-4676 

4) E-mail: sgab@funed.mg.gov.br
                  sac.sgab@funed.mg.gov.br

Contatos



Prática


