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Para acessar o sistema, o usuário
podera utilizar o link

 no navegadorhttp://gal.lacen.pi.gov.br/gal/
Mozilla Firefox e ter em mãos o usuário e a
senha, selecionar o Módulo Biologia Médica
e a unidade a qual tem permissão de acesso.

Confirmar o acesso usando o código
 esse código deve ser informadoCaptcha,

conforme é mostrado, diferenciando letras maiúscula e
minúscula.





O usuário pode a qualquer momento trocar sua senha. É só 
clicar em . A nova deverá ter no mínimo 6 caracteresAlterar Senha
(letras (minúsculas) e/ou números). Seu login é PESSOAL e intrans-
ferivél. Se o usuário sair da unidade o LACEN deverá ser informado
para inativar o acesso

Clique em  Biologia Médica          em  Entrada          Requisição



Abrirá uma janela com
várias opções, clique
em INCLUIR





Data da solicitação: Dia da solicitação do exame. (Obrigatório)
Finalidade: Investigação
Descrição: O nome do Agravo Especifico Obs.: O Campo finalidade pode ser em branco

ou ignorado nos casos onde não tenha o agravo 
na descrição







É obrigatório para certos agravos como tuberculose e Covid-19.



Atenção no cadastro do material biológico, pois ele deve ser informado corretamente para evitar o descarte da amostra.
As amostras para o diagnósitco devem seguir as recomendações do manual de coleta sendo neste caso exemplo 
soro para todas as sorologias In Natura Sangue Total Papél Filtro em . Para o Pré natal usamos  em .
Pode ser incluído mais de um exame, assim como mais de um material para uma mesma requisição.
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Deve ser utilizado o numeral 1 para
informar que é a primeira.
Em casos de óbito usar apenas U. 

A hora da coleta não tem a necessidade de ser exata.



Atenção, caso não tenha a notificação em mãos é aconselhável não abrir a caixa do agravo, uma vez aberta o
campo se torna obrigatório e você terá que cancelar essa ficha e começar novamente.



Em  e em amostra  (que foi cadastradoNova Pesquisa, selecione o exame desejado neste caso Sorologia para HIV Soro
anteriormente). OBS: Este campo ficará em branco se você não cadastrou a amostra, conforme indica o passo
anterior

Para os exames das gestantes buscar
a pesquisa Pré Natal e a amostra Sangue Total
em Papél Filtro, cadastrada anteriormente.









Para pesquisar um paciente
especifico pode ser usado o
número de , nome Requisição
do  ou .Paciente CPF
Caso queira, pode ser usado também

 e  para consultar umData Início Data Final
período e assim visualizar vários pacientes.
Clicar em .Filtrar



OBS.: Em caso de envio de vários pacientes pode ser clicado no botão ou  SEL. TODOS
utilizar as ferramentas de seleção do windows.







CONSULTAR EXAME

Para consultar os exames
solicitados, clique em Consultas
na menu principal e depois em 

 no submenu.Consultar Exames

Para pesquisar um paciente
especifico pode ser usado o
número de , nome Requisição
do  ou .Paciente CPF
Caso queira, pode ser usado também

 e  para consultar umData Início Data Final
período e assim visualizar vários pacientes.
Clicar em .Filtrar



CONSULTAR EXAME

Aparecerá o paciente ou a
listagem com os pacientes
do seu posto.
Note que temos uma coluna
Status do Exame e que possui
diferentes Status, estes são
alterados conforme as etapas 
do paciente são atingidas dentro
da rotina do Lacen.
Aguardando Triagem o paciente
foi encaminhado (de forma virtual)
mais a amostra não chegou em
nossa recepção.

 a amostraExame em Análise
chegou e foi aprovada pela
recepção.

a amostra doResultado Cadastro 
paciente já foi analisada e falta
apenas liberação.

 o exame doResultado Liberado
paciente esta pronto, agora é só imprimir



IMPRIMIR EXAME

No menu pr inc ipa l  c l ique em Impressão,  depo is  no  submenu Laudos.  Com a te la
carregada cl ique na aba ,  com o número da  em mãosExames Liberados Requisição
faça a busca, caso só tenha o nome do , leve o mouse até a , cliquePaciente coluna
na  que irá aparecer, depois leve o mouse até a palavra , não clique na caixa de marcar, quando a seta Filtros
aparece o espaço em  digite o nome do paciente, conforme cadastro.branco



IMPRIMIR EXAME

Clique no  que apareceu e depois em .Paciente Imprimir Seleção
Agora é so confirmar a impressão e selecionar sua impressora.



Caso queira imprimir a listagem que aparece na tela clique em  e depois em Sel. todos Imprimir
seleção. Agora é so confirmar a impressão e selecionar sua impressora.

IMPRIMIR EXAME



- Coleta e acondicionamento devem ser conforme manual de coleta que encontra-se no site do Lacen-PI.



Recepção Geral (86) 3216-3657
Recepção de Amostras (86) 99497-7433

Gerencia Técnica - getec@lacen.pi.gov.br
Coord de Patologia - patologia@lacen.pi.gov.br

Coord de Rede de Laboratórios - redelab@lacen.pi.gov.br

Para maiores esclarecimentos, estamos a disposição.

Nucleo de processamento de Dados
ati@lacen.pi.gov.br
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