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Veja como utilizar as opções de filtro: 
 
 

 
 
Não esqueça de sair do sistema (canto inferior direito): 

 

Atualizar cód.SISAGUA: 
 
Clique na lupa de “Sistema de Abastecimento” e depois a lupa sobre página no rodapé da tela: 

 
 
Preencha o município e o tipo (forma) e clique sobre PESQUISAR, aparecendo informações 
atualizadas clique em ATUALIZAR . 
 
 

É possível organizar ou 
filtrar qualquer campo, 
clique no lado do campo 
(▼), selecione se deseja 
ordenar ou filtrar (Filtros). 

                 .                     
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GUIA PARA O CADASTRO DE SOLICITAÇÃO  
 
1. ACESSO AO SISTEMA 
 
Acesse o sistema pelo site do IAL (www.ial.sp.gov.br) ou direto pelo link 
https://gal.saopaulo.sus.gov.br/login. Utilize o navegador Mozilla Firefox. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clique “+” para “abrir” menu: 
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Digite o usuário e senha 
Módulo = AMBIENTAL 
Laboratório = município – LLXX 
 
Clique em Entrar 
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Para inserir nova solicitação, clique em Incluir : 
 

 
 

 
 

 
 
 

Do pedido: escola, prefeitura, 
ministério público... Se preencher “Natureza” 

Preencha o CNES de seu órgão junto ao governo 
federal; pressione TAB (      ), e os dados do 
município, cód.IBGE e UF serão automaticamente 
preenchidos, ou digite parte da descrição em “Nome 
do Solicitante” pressione <ENTER> ou aperte a lupa. 

A “finalidade” escolhida influencia no: motivo da coleta, forma, 
sistema de abastecimento, procedência, ponto de coleta. 

Utilize o código do IBGE do município, ou digite no 
campo “município” parte do nome e pressione 
<ENTER> ou clique na lupa ao lado. 

Obtenha o cód.SISÁGUA 
selecionando: Forma e 
Sistema de Abastecimento. 
** para atualizar SISAGUA veja pág 4 

“Procedência” restringe opções do ponto de coleta. 

Dados do momento da coleta, como cloro, pH, turbidez não precisam ser 
preenchidos no GAL. A Unidade poderá preencher essas informações a 
mão, nos respectivos campos da solicitação impressa do GAL. O 
laboratório atualizará as informações. 

Atenção ao 
preencher as 
informações 

solicitadas, use o 
máximo de detalhe; 

Campos em 
vermelho são 
obrigatórios; 

 

Campos de uso livre 
da Unidade de Saúde 
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Ao encerrar o cadastro da solicitação, clique em Salvar . 

 
Veja as opções disponíveis na solicitação: 

 
 
 
 

Utilize a 
barra lateral 

para se 
deslocar na 
solicitação. 
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Selecione as análises que serão efetuadas na amostra, 
clique sobre INCLUIR para cada nova análise. 

Observações pertinentes,  como ensaio(s) “extra(s)” 

Cria cópia dos dados 
da solicitação 

selecionada; então 
substitua pelas 

informações da nova 
coleta. 

Corrija dados de solicitação 
selecionada ou complete os 

dados da coleta (de 
solicitações que ainda não 

foram recebida no IAL). 

Apague  solicitação 
selecionada (desde que 
não tenha sido recebida 

no IAL) 

Imprima  solicitação 
selecionada. 

Caso necessite ampliar/reduzir área de leitura de algum 
campo posicione o mouse na borda do campo até que a 
seta dele fica com setas opostas (◄ ► ou na diagonal      ), 
pressione o mouse e só solte quando atingir o tamanho 
desejado. 


