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Notícias do Gal:

Onde é informado de forma Geral, questões de 

exames, atualizações que ocorrem no sistema, 

importante sempre dar uma olhada no que é 

publicado.



Biologia Médica – Entrada

Selecionar - Requisição

Incluir - Cria-se uma nova requisição

Imprimir a requisição

Imprimir as etiquetas



Cadastro de Requisição – Unidade Solicitante

Dados da Unidade Solicitante

No nome profissional, se for possível colocar o nome do médico

solicitante, caso não seja possível, que fez a coleta da amostra.



Cadastro de Requisição – Paciente e Endereço

Dados do Paciente

Para agilizar o processo, preencher os campos TIPO PACIENTE E CPF paciente, com isso o

sistema busca no Banco de Dados os Dados primários do paciente.

Importante é fazer conferência do município de residência, pois o sistema permite a alteração

deste campo.



Cadastro de Requisição – Informações Clínicas

Preencher o campo Agravo/ Doença : Covid -19

Idade Gestacional, caso se aplique.

Detalhes do Agravo e Notifição Sinan, não se aplica a doença COVID, não sendo 

necessário seu preenchimento.



Cadastro de Requisição – Amostra e Pesquisa



Ao realizar os cadastro de COVID ou Pesquisa de Vírus

Respiratórios, favor atentar as seguintes orientações:

COVID 19 - Esta pesquisa/exame é para Profissionais de Saúde,

Segurança Pública, Pacientes Ambulatoriais (não internados),

sendo que sua execução é feita pelos Laboratórios Credenciados

pelo LACEN Ex: IBMP, UEL, COSTA CAVALCANTI, e rede

particular.

Pesquisa de Vírus Respiratórios: é destinada exclusivamente

para os seguintes casos: Óbitos, Gestantes, Pacientes Graves

Internados e as Unidades Sentinelas (5 amostras por semana), e

é encaminhada para o LACEN.

IMPORTANTE



Requisição



Filtro de Pacientes a serem triados

Observa-se que na TRIAGEM há duas opções:

Aprovar: Exame que será feito no Laboratório Executor

Encaminhar: Exame será feito no LACEN

Pode-se selecionar um período específico no intervalo de 31 dias

Ou por paciente a ser encaminhado a Rede



Cadastrando Resultados

Existem dois processos para cadastrar os Resultados dos 

Pacientes:

- Entrada de Resultados, onde se coloca o resultado paciente 

por paciente;

- E outro por Protocolo de Ensaio, onde se cadastra o 

resultado dos pacientes, em lotes de 96 pacientes;



Processo

Entrada de Resultados – paciente por paciente

Registrar Resultados, não significa liberar Laudo, é 

apenas o registro que o exame foi realizado.



Registrar Resultado

1. Selecionar Kit utilizado

2. Definir data

3. Resultados selecionar Rede Covid 19



Seleciona-se o paciente e o exame a ser liberados, e faz a 

liberação do Laudo, para que Unidade de Saúde possa 

visualizar o Laudo do Paciente.

Processo

Liberação por Exame e Paciente

Após a liberação o exame irá aparecer a mensagem se deseja 

FECHAR REQUISIÇÃO – digite a opção ok.



Registrar Resultado – Protocolo de Ensaio



Selecione 96 pacientes e adicionar ao 

Protocolo. 

Irá gerar um número, que é bom anotar

Você seleciona o kit usado, o resultado a ser cadastrado, a 

data e grava. (isso não significa que o resultado foi liberado)



A coluna protocolo , não está ativa no sistema 

por isso deve incluí-la, para podermos liberar 

os exames.



Com coluna protocolo ativa, busco no número do 

protocolo e daí o sistema busca todos os pacientes que 

foram cadastrados dentro no lote, sendo possível alterar 

o resultado, conforme a necessidade.

Daí é só liberar os laudos e fechar as requisições.



Laudo Liberado


