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GUIA PARA O CADASTRO DE REQUISIÇÃO E
ENVIO DE AMOSTRA

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.

2. CADASTRO DA REQUISIÇÃO

Digite o usuário e senha
Módulo = BIOLOGIA MÉDICA HUMANA
Laboratório = município – LLXX

Clique em Entrar

1. No Menu Lateral, na pasta Biologia Médica
Humana, clicar em +

2. Na pasta Entrada, clicar em +
3. Clicar em Requisição. Aparecerá a grade com

todas as requisições cadastradas.
4. Clicar em Incluir para inserir nova requisição

MÓDULO BIOLOGIA MÉDICA HUMANA

Março/2015                           pag. 5

Utilize a barra
lateral para se

deslocar na
requisição.

Utilizando o CNS do paciente, o nome, data de nascimento, idade, sexo,
raça, nome da mãe e município serão preenchidos automaticamente...

Preencha o CNES de sua unidade e pressione TAB. Os dados do
município, cód.IBGE e UF serão preenchidos automaticamente. Senão
digite parte da identificação da sua unidade no campo Unidade de Saúde
e pressione a lupa ou tecle ENTER, localize sua unidade, dê um duplo
clique sobre ela, ou selecione e pressione ENTER.

Identifique o profissional solicitante

Pressione ENTER e será sugerida a data atual

Se não houver notificação do SINAN não preencher
nenhum campo, pois se algum campo estiver em branco o
sistema trava é não é possível gravar a requisição.
Atenção ao preenchimento dos detalhes para agravos com
SINAN, copie os dados como constam no formulário.

Exame de tuberculose necessita de endereço do paciente.

Atenção ao
preencher as
informações

solicitadas, use o
máximo de detalhe;

Campos em
vermelho são
obrigatórios;

É possível pesquisar pelo nome
do paciente, desde que o CNS
tenha sido informado, clique na
lupa para pesquisar.
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Ao Salvar aparecerá a caixa de Impressão, clique em
Fechar, pois não será necessário que a unidade imprima
as requisições e nem etiquetas.

Selecione o material que irá enviar,
usando a lista ou digite parte da palavra

Selecione o exame a
ser solicitado.

 Se for necessário.

Cadastre todos os materiais em
uma mesma requisição. A cada
material clique em “Incluir”.

Digite a letra U para amostra
única ou nº da amostra;

Alterar se for diferente
de “in natura”.

Selecione em qual dos materiais
cadastrados será realizado o
exame e pressione “Incluir”.

1º 2º 3º

.             .._
_

Se não houver notificação do SINAN não
preencher nenhum campo, pois se algum
campo estiver em branco o sistema trava e
não é possível gravar a requisição.
Atenção ao preenchimento dos detalhes
para agravos com SINAN, copie os dados
como constam no formulário.
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3. ENCAMINHAR PARA O LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA

Após cadastrar todas as requisições, clique na pasta Triagem. No Menu Superior
encaminhe para rede, clique em Enc.rede. Abrirá a caixa de confirmação, ao clicar em
SIM, as requisições selecionadas desaparecerão da grade. Clique em Consultar
encaminhados.

Se for encaminhar tudo que aparece na tela, clique
Sel.Todos, ou utilize os filtros (veja página 5).

1º 2º

Clique Consultar Encaminhados para
gerar a relação de remessa com as
requisições e materiais que serão
enviados. Preencha o laboratório destino,
seu município, período do cadastro e seu
usuário (unidade). Clique em “Imprimir”
Imprima 2 vias da relação, uma servirá
como protocolo de entrega junto com os
materiais e as respectivas requisições
originais.
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Veja as opções disponíveis na barra superior:

Veja como utilizar as opções de filtro:

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
diagonal, arraste o mouse e só solte
quando atingir o tamanho desejado.

Não esqueça de sair do sistema, quando não for mais utilizá-lo.

Selecionar
todas as

requisições
apresentadas

Corrija dados
de requisição
selecionada.

Apagar requisição
selecionada (desde
que não tenha sido

recebida no IAL)

Imprimir
requisição

selecionada.

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

Incluir
novas

requisições.

                .


