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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.





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















Atenção no cadastro do material biológico, pois ele deve ser informado corretamente para evitar o descarte da amostra.
A amostra para o diagnósitco de COVID-19 é Swab Nasofaringeo em Meio de transporte Viral (MTV)* ou In Natura.
Pode ser incluído mais de um exame, assim como mais de um material para uma mesma requisição.

u

ou

* MTV - Meio de Transporte
fornecido pelo LACEN



Em e em amostra (que foi cadastradoNova Pesquisa, selecione o exame Pesquisa para Covid-19 Swab Nasofaringe 
anteriormente). OBS: Este campo ficará em branco se você não cadastrou a amostra, conforme indica o passo
anterior





















Manter refrigerado de 4º a 8ºC. Excepcionalmente, poderão ser estocados e preservados de 4º a 8ºC, por um
período não superior a 48h. Obs.: O Swab a ser utilizado para a coleta, deve ser estéril e possuir haste plástica,
tipo Rayon. Não deverão ser utilizados swabs com haste de madeira e ou com alginato de cálcio, pois os
mesmo interferem nas reações utilizadas para diagnóstico molecular e isolamento viral.





As amostras de secreção respiratória devem ser mantidas em temperatura adequada de refrigeração (4º a
8ºC) e encaminhadas ao LACEN, preferencialmente no mesmo dia da coleta (no máximo até 48h).

As amostras deverão ser colocadas em caixas (térmicas) de paredes rígidas, que mantenham a temperatura
adequada de refrigeração (4ºC a 8ºC) até a chegada ao LACEN contendo somente as amostras para pesquisa
de Coronavírus (COVID-19). Identificar a caixa como Coronavírus (COVID-19); as fichas devem ficar por fora da
caixa térmica.

As amostras não poderão ser congeladas.







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
Diretora do lacen: Walterlene de Carvalho Gonçalves

Para maiores esclarecimentos, estamos a disposição.

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