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É um sistema nacional, desenvolvido 
para Laboratórios de Saúde Pública 

Gerenciador do Ambiente Laboratorial 

O que é o GAL

para Laboratórios de Saúde Pública 
aplicado aos exames, de média e alta 

complexidade, das amostras de origem 
humana, animal e água de consumo 

humano.



2006 a 2008                                2009                                     2010

2011                                        2012                                     2013



Equipe técnica

• Gestor Nacional
Coordenação Geral de Laboratórios

Ministério da Saúde

• Gestor Estadual

. 

• Gestor Estadual
Instituto Adolfo Lutz  

Secretaria do Estado de Saúde/ São Paulo

• Equipe de Desenvolvimento
DATASUS – Rio de Janeiro



Como funcionaComo funciona
o GAL?o GAL?o GAL?o GAL?



Fluxo do GALFluxo do GAL

Unidade cadastra solicitação de 
análise e encaminha amostras

Laboratório realiza análise e

LL

Laboratório realiza análise e

libera resultado

Unidade acessa resultado em 
tempo real e imprime laudo

LR



Requisitos do GALRequisitos do GAL

• Computador com acesso à Internet

• Login e senha para acesso

• Treinamento no sistema

• Navegador Mozilla Firefox



Login e senha para acesso

• Solicitar pelo  Sistema de Cadastro 
de usuário do GAL no site do IAL. 

• O login será enviado para o email • O login será enviado para o email 
informado, após aprovação da 
solicitação.



Login e senha para acesso

Aprovação está condicionada ao envio 
para o Laboratório de referência do 

termo de responsabilidade e da provatermo de responsabilidade e da prova



Login e senha para acesso

• Termo de Responsabilidade deve ser 
enviado com assinatura do diretor e 
carimbo da unidade

• Prova relação das análise cadastradas (5) • Prova relação das análise cadastradas (5) 
para cada um do módulos no GAL Treino

• Para o cadastro é obrigatório o CNES da 
unidade de saúde.



Ambiente de treinamentoAmbiente de treinamento

GAL Treino 



Estrutura da rede do GALEstrutura da rede do GAL
para o Estadopara o Estadopara o Estadopara o Estado



Porque a rede é baseadaPorque a rede é baseada

no município?no município?

• Permite que as unidades consultem 
pacientes do seu município

• Facilita elaboração de relatórios pelas 
secretaria e vigilância municipal





Acesso: unidades de saúde e Acesso: unidades de saúde e 

vigilâncias municipaisvigilâncias municipais

Num. do CNES 
da unidade

SAO PAULO



Acesso:Acesso:

vigilâncias estaduais.vigilâncias estaduais.

Número do CNES



AcessoAcesso: vigilâncias : vigilâncias estaduais.estaduais.



AcessoAcesso: vigilâncias : vigilâncias estaduais.estaduais.



Cadastro e envio de amostrasCadastro e envio de amostras
Pontos importantesPontos importantes

• CNES das unidades obrigatório para 
cadastro nos 2 módulos

• CNS do paciente permite criação do • CNS do paciente permite criação do 
histórico e facilita cadastro

• Não utilizar acentos (til, agudo, etc) e 
cedilha nos cadastros e consultas.



Cadastro e envio de amostrasCadastro e envio de amostras
Pontos importantesPontos importantes

• Amostras da Biologia Médica devem vir com as 
requisições originais e da lista de remessa 
(emitida pelo GAL)

• Exames para os quais não são obrigatórios guia • Exames para os quais não são obrigatórios guia 
do SINAN, podem vir acompanhados pela 
requisição do GAL devidamente assinada e 
carimbada pelo profissional responsável



Cenário atual Cenário atual -- laboratórioslaboratórios

• Biologia Médica Humana

�Lab. Municipal de Guarulhos (20/05/14)

�Lab. Diag. Tuberculose da Corevali (20/05/14)

�Lab. Local de Itapecerica da Serra (04/06/14)�Lab. Local de Itapecerica da Serra (04/06/14)

�IAL Central e 12  Lab. Regionais (04/05/15)

• Ambiental

�IAL Central e 12  Lab. Regionais (04/05/15)



• Exames relacionados à
�Dengue
�Chinkungunya
�Zika

Cenário atual Cenário atual –– implantadosimplantados

�Zika
�Tuberculose
�Genotipagem HCV – Centro de Genomas

• Ensaios água de consumo humano



3.870 usuários cadastrados 

• 3.279 unidades de saúde

Cenário atual Cenário atual –– Números do GALNúmeros do GAL

3.279 unidades de saúde

• 61 vigilâncias estaduais e SUCEN

• 543 aguardando ativação



Enviaram exames
• 3.872 unidades

• 612 municípios

• 94,8 % cadastrados pelas unidades

Exames processados

Cenário atual Cenário atual –– Números do GALNúmeros do GAL

Exames processados
• 133.474 tuberculose

• 93.635 dengue

• 2.904 chikungunya

• 3.023 zika

• 267 genotipagem HCV



- Falta de conhecimento da implantação do GAL
- Rotatividade de profissionais 

- Problemas na divulgação

- Fluxo de encaminhamento incompleto

Cenário atual Cenário atual –– DificuldadesDificuldades

- Reclamações das unidades:
- Dificuldade de encontrar o paciente 
- Triagem realizada por outra unidade



Cronograma Cronograma 

Fase 2  - 1º semestre 2016
Exames relacionados aos agravos :

• hepatites, HIV, HTLV, sífilis

• coqueluche

• vírus entéricos, • vírus entéricos, 

• vírus respiratórios

• vírus exantemáticos

• arbovírus



Notícias do GALNotícias do GAL



Visite a pagina do GAL, Visite a pagina do GAL, 

no portal do no portal do Instituto Instituto 

Adolfo LutzAdolfo Lutz

www.ial.sp.gov.brwww.ial.sp.gov.br



Obrigada!

Claudia Patara Saraceni

TI e comunicação
Instituto Adolfo Lutz

TI e comunicação
Instituto Adolfo Lutz

Gerente Estadual do GAL


