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COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE

Deliberação CIB - 10, de 30-3-2015

Considerando que o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) é um sistema informatizado desenvolvido
para a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, aplicado aos exames de média e alta complexidade das
amostras de origem humana, animal e ambiental (água de consumo humano) de interesse e relevância para
vigilância em saúde;
Considerando que o GAL tem como objetivos proporcionar o gerenciamento da Rede de Laboratórios de Saúde
Pública desde a solicitação de exames até a emissão do laudo, disponibilizar informações oportunas em tempo real,
auxiliando a condução de todas as esferas de decisões das ações gerenciais e de gestão de Vigilância em Saúde;
Considerando que a implantação deste sistema facilitará a rastreabilidade dos exames, organização das informações,
economicidade na utilização dos insumos e otimização de tempo, acesso ao resultado em tempo real, mitigação das
não conformidades, relatórios gerenciais e epidemiológicos para todos os usuários;
Considerando a diversidade regional, cultural e organizativa do Estado de São Paulo haverá implantação gradativa
nos municípios e regiões de saúde, com fluxo de forma participativa e solidária;

A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo, em reunião realizada em 12-03-2015 aprova a
implantação do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL no estado de São Paulo, conforme
Cronograma Anexo I e Fluxo de Cadastro Anexo II.

Anexo I
Cronograma de Implantação
Março / 2015
Divulgação do projeto de implantação e do cronograma: ofícios e fóruns.
Cadastro das unidades de saúde demandadoras do IAL.
Publicação do material de treinamento no Portal do IAL manuais e vídeo-aulas.
Abril / 2015
Cadastro dos usuários (das unidades de saúde).
Reuniões preparatórias e capacitações regionais.
Plataforma treino aberta para os usuários.
Liberação do acesso para cadastro no GAL.
Maio / 2015
Dia 04 – IAL passa a utilizar o GAL para os exames de Dengue, Chikungunya, Tuberculose e Água de Consumo
Humano (Fase 1).

ANEXO II
FLUXO DE CADASTRO DO USUÁRIO E LIBERAÇÃO DE ACESSO


