
Implantação do GAL no 

Estado de São Paulo 

30 de março de 2015 



 
 
 

 É um sistema nacional, desenvolvido para 
Laboratórios de Saúde Pública aplicado aos 
exames, de média e alta complexidade, das 
amostras de origem humana, animal e água 
de consumo humano. 

 

  

 

Gerenciador do Ambiente Laboratorial  

O que é o GAL 



 
 
 

 

• Gestor Nacional 
Coordenação Geral de Laboratórios 
Ministério da Saúde 

• Gestor Estadual 
Instituto Adolfo Lutz   
Secretaria do Estado de Saúde/ São Paulo 

• Equipe de Desenvolvimento 
DATASUS – Rio de Janeiro 

Equipe técnica 



 
 
 

 

O GAL é utilizado pelos  

Laboratórios de Saúde  

Pública de todo país. 
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Principais objetivos do GAL 

• Informatizar toda a rede de 
laboratórios públicos, conveniados  
e privados, que realizam exames  
de interesse de saúde pública; 

• Disponibilizar informações para  
as Vigilâncias Municipais, Estaduais  
e Nacional; 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Proporcionar o gerenciamento das 
análise da solicitação de exames até 
a emissão do laudo final; 

• Auxiliar nas tomadas de decisões 
epidemiológicas e gerenciais dos 
Laboratórios de Saúde Pública. 
 

 
 

Principais objetivos do GAL 



Como funciona o GAL? 



 
 
 

 



 
 
 

 

SAO PAULO 



Uniformizando os termos 

Laboratórios Locais (LL) 

• Unidades de saúde 

• Vigilâncias 

Laboratórios de rede (LR) 

• IAL Central e 12 Laboratório Regionais 

• Lab. Local de Itapecerica da Serra  

• Lab. Municipal de Guarulhos 

 



Fluxo do GAL 

Unidade cadastra solicitação de 
análise e encaminha amostras 

Laboratório realiza análise e 
 libera resultado 

Unidade acessa resultado em 
tempo real e imprime laudo 

LL 

LR 



 
 
 

 

Fluxo do GAL 



 
 
 

 

A unidade que utiliza o GAL  

consegue gerenciar  

as informações com maior 

facilidade. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Principais benefícios do GAL 

• Acompanhamento de todo o processo 
laboratorial; 

• Acesso aos resultados em tempo real; 
• Facilidade na rastreabilidade das 

amostras; 
• Economia de tempo, papel e telefone; 
• Informações organizadas 
• Acesso a relatórios  

 
 



Requisitos do GAL 

•  Computador com acesso à Internet 

•  Login e senha para acesso 

•  Treinamento no sistema 

•  Navegador Mozilla Firefox 

 

 

 



 
 
 

 

Treinamento no sistema (IAL) 

Baseado no conteúdo no site do IAL: 

• Clip do GAL 

• Conteúdo dessa vídeo conferencia 

• Manuais e guias 

• Vídeo aulas 

• Perguntas frequentes 



Login e senha para acesso 

• Unidade de saúde deve solicitar pelo  
Sistema de Cadastro de usuário do GAL 
no site do IAL.  

• Unidades de saúde: UBS, CS, hospitais, 
públicas ou privadas, penitenciárias, VE 
e VS municipais ... 

 

 



 
 
 

 

Login e senha para acesso 

• O login será enviado para o email 
informado, na solicitação de cadastro  
de usuário. 

• A aprovação do cadastro está 
condicionada ao envio para  
o Laboratório de referência do termo  
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) 
para cada um do módulos no GAL Treino 

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

 

 



 
 
 

 

Estrutura da rede do GAL 

 para o Estado 



 
 
 

 Exemplo: 
Usuário: mariogatti.hosp 
Laboratório: Campinas – LL01 
 
Usuário: donaluiza.policlinica 
Laboratório: Guarulhos – LL01 

•  Usuário: unidades de saúde   

•  Laboratório: municípios 



 
 
 

 

Porque a rede é  

baseada no município? 

• Permite que as unidades consultem 
pacientes do seu município 

• Facilita elaboração de relatórios pelas 
secretaria e vigilância municipal 
 
 
 

 



 
 
 

 

Explorando o sistema 



 
 
 

 



 
 
 

 

Menu 
lateral 

Grid (grade) 

Sair do sistema 

Usuário 

Identificação da unidade 

Barra superior 



 
 
 

 

Menu lateral BMH AMB 



 
 
 

 

Barra Superior 

• Ajuda on-line 
• Organizada por tópicos 
• Atualizada pelo DATASUS 

 



 
 
 

 

Grade (Grid) 

Filtrando informações 

.  



 
 
 

 

Grade (Grid) 

Filtrando informações 

Botão direito do mouse sobre o dado que deseja filtrar  

 

.  



 
 
 

 

.  

Grade (Grid) 

Filtrando informações 

Botão direito do mouse sobre o dado que deseja filtrar  

 



 
 
 

 

Ambiente de treinamento 

GAL Treino  

Acesso pela página do IAL 



GAL Treino - Como acessar  

Usuário: cadastro.bmh 
Senha: 123456 
Módulo: Biologia Médica 

Usuário: cadastro.amb 
Senha: 123456 
Módulo: Ambiental 

Laboratório: município do LR – LL01 

Exemplos: Aracatuba – LL01 
                    Itapecerica – LL01; 
                    Santos – LL01 
                    Guarulhos – LL01 



 
 
 

 

GAL Treino - objetivo 

• Conhecer as funcionalidades do sistema 

• Realizar uma rotina completa: 

-  Cadastro, envio e impressão 

Importante: 

• Utilize o material de capacitação 
disponível no site do IAL para        
explorar o sistema. 
 
 
 



GAL Treino - prova  

• Enviar uma lista impressa para 
comprovar o cadastro de 5 amostras  
em cada um do módulos. 

• As unidades receberão as orientações   
para elaboração da prova, no email 
informado na solicitação do cadastro 

 



 
 
 

 

A Prova 

• Filtrar a respectiva unidade 
• BMH - requisitante 
• AMB -  solicitante 

• Usar o ícone do PDF 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cadastro e envio de amostras 

Pontos importantes 

• CNES das unidades obrigatório para 
cadastro nos 2 módulos 

• CNS do paciente permite criação do 
histórico e facilita cadastro 

• SISAGUA – manter atualizado 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

• Amostras do Ambiental devem vir com as 
solicitações individuais (emitida pelo GAL)   



 
 
 

 

Cronograma 

01 de abril 
• Liberação do GAL treino  

A partir de 06 de abril 
• Solicitação de cadastro das unidades 

via sistema no site do IAL 
• Envio do termo assinado e prova  

para os Centros de referência do IAL 
 



 
 
 

 

A partir de 20 de abril 

• Envio do login de acesso para o email 
informado no cadastro 

04 de maio 

• Liberação do GAL produção 

• dengue, chikungunya, tuberculose e 
água de consumo humano (Próagua) 

 

Cronograma 



 
 
 

 

Site do IAL 

 

www.ial.sp.gov.br 

• Cronograma e avisos 

• Informações sobre a implantação 

• Fale Conosco do GAL 

• Perguntas frequentes 

• Material de capacitação 



Obrigada! 

Claudia Patara Saraceni 

TI e Comunicação 
Gerente Estadual do GAL 

Instituto Adolfo Lutz 

 


