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Importante: Cada Município possui seu próprio 
ambiente no Gal Ambiental



Primeiro acesso – troque a senha

 Cadastro das solicitações de análise

 Impressão de etiquetas e laudos

Consulta solicitação específica
Consulta análise conforme sua necessidade

Relatórios que são gerados pelos 
Gal

Atualização dos SAA. 
SAI e SAC
Deve ser feita 
constantemente

Principais Ações



Solicitações

Imprimir etiquetas a 
serem coladas nas 
amostras

Como se faz coleta em vários pontos, este 
botão faz uma cópia da solicitação e com isso 
a informação veem junto, sendo necessário 
apenas a inclusão dos dados de onde foi feita 
a nova coleta

Imprimir a solicitação de exame 
e encaminhar ao Lacen

Após a inclusão de uma solicitação, caso seja 
necessário altera-se a informação neste botão

Inclusão de uma Nova solicitação



Exemplo de Dados a Serem Inseridos na 
Solicitação de Análises

















Importante

• Após a criação da solicitação o Gal 
Ambiental faz a triagem automática 
para o laboratório de destino

• Lembre de imprimir a Solicitação e 
etiquetas os frascos com as amostras



Impressão

Etiquetas – Existe duas maneiras de 
imprimir etiquetas 
•1 – Solicitação de exames
•2 – Impressão de Etiquetas

Laudos
•Os laudos só irão aparecer aqui, caso 
todos os exames estejam prontos.



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.



Relatórios

• Gerais

• Gestão



Configuração

Formas de Abastecimento
•Aqui é onde se faz a atualização dos 
dados com relação aos SAA, SAI  e 
SAC.
•Deve ser realizada periodicamente 
está atualização
•Considerar também que sempre que 
muda o Ano (2020 para 2021), deve 
ser feita a atualização destes dados.
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