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Importante: Selecionar seu Laboratório



Recebendo a Amostra

Caso necessite alterar a senha

Selecione as amostras 

recebidas

Para receber as amostras 

Entrada/Triagem
Antes de aprovar o 

recebimento deve 

preencher os Dados da 

Coleta



Dados da Coleta

Campo Obrigatório:

Responsável pela Entrega

Responsável pelo Recebimento 

Temperatura da amostra recebida

Data e Hora, será preenchido automaticamente pelo Gal



Aprovando a Amostra

Selecione as amostras recebidas

Para receber e aprovar as 

amostras Entrada/Triagem

Aprovar as amostras

Descartar as amostras caso estejam 

em desacordo e selecionar o motivo 

do descarte



Recebendo e Alocando Amostras

Fazer leitura do código de barra, 

selecionar e receber as amostras



Selecionado Exames

Selecionar o tipo de analise a ser realizada 

e alocar o tipo de exame a ser feito



Alocando Amostras

A escolha da pesquisa é LAREN MICROBIOLOGICA OU 

LACEN MICROBIOLOGICA



Registrando Resultado

Registrar Resultado Individual

Registrar Resultado Agrupado, 

permite agilizar a entrada de 

resultados



Liberar Resultado

Seleciona-se o ensaio a ser liberado, verifica-se se as 

informações estão corretas e libera.



Seleciona-se o ensaio verifica-se se todos os ensaios foram 

liberado e fecha a solicitação.

Fechar Solicitação

Status do Fechamento:

Não disponível: existem análises a serem 

realizadas

Disponível: Pode encerar e fechar a solicitação



Consultas

• Consultas Protocolo

Caso eu tenha o protocolo em mãos ou faça a leitura no código de barras

O Gal ambiental faz apenas a consulta do seus cadastros, não sendo possível 

visualizar o resultado de outros municípios

Para buscar um ano especifico, o Gal Ambiental foi implantado em 2012, então 

todas as informações estão aqui disponíveis, contudo se o Município iniciou o 

cadastro em 2015, as informações serão de 2015 pra frente.

Para buscar um solicitante em específico



Consultas

• Consulta Análise

• Se não quero fazer um 

relatório completo, 

posso usar as Consulta 

Análise, buscando uma 

especifica e também o 

seus status.

• Ex: quero saber das as 

Microbiológicas que não 

foram realizadas em 

determinado ano, aqui 

eu consigo fazer esta 

consulta.
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Gerente do Gal 
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