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SOBRE ESTE DOCUMENTO 

 

 Este documento foi elaborado com o objetivo de possibilitar a operação do 

processo de Automatização do Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL de 

forma fácil e segura.   

 

Organização deste documento 

 
 Este manual contém um índice e está organizado em capítulos para facilitar 

a consulta. Os capítulos foram divididos em tópicos para melhor detalhar as fases 

de operação do processo de automatização dos exames no Gerenciador de 

Ambiente Laboratorial - GAL.  Cada capítulo descreve uma fase específica da 

operação. Alguns tópicos possuem também sub-tópicos que terão seus títulos 

escritos em negrito/itálico para indicar que se trata de um sub-tópico. 
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 Módulo Biologia Médica Humana 

 
 
 Este capítulo ensina ao usuário como navegar pelas telas deste módulo:  

 

Configuração  

Automação 

 

 
Figura 01. Configurando a automação dos exames. 
 

 

NOTA: 

 

 Selecione um exame na lista ou selecione todos  para automação; 

 Clique no botão ; 

 Caixa de texto marcada em vermelho significa que o preenchimento é 

obrigatório;  

 Selecione para configurar a automação dos exames e clique no botão ; 

  A partir desde momento, estes exames irão automaticamente para processo de 

automatização quando forem aprovados na Triagem. 
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Processo 

Automação – Autorizando exames 

  

 
Figura 02. Autorizando exames. 
 

NOTA: 

 

 Clique em um exame para selecioná-lo; 

 A tecla Ctrl (abaixo da tecla Shift), em conjunto com o clique do mouse nos 

exames desejados, seleciona o exame aleatoriamente; 

 Para selecionar todos os exames da página, clique em ; 

 Após selecionar o(s) exames, clique em , , 

, , ou e confirme. 

 O mesmo fluxo poderá ser utilizado para Reteste.  

 

Aprovando exames da automação 

 
Figura 03. Aprovando exames da automação. 

 



Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL – Versão 2.5.3 
Manual do Usuário - Automação 

 

DATASUS - Departamento de Informática do SUS 

Manual de Operação-Módulo Usuário Automação-1.0_BMH.doc 
Página 6 de 15 

 

NOTA: 

 

 Clique em um exame para aprovar a automação; 

 A tecla Ctrl (abaixo da tecla Shift), em conjunto com o clique do mouse nos 

exames desejados, seleciona exames aleatoriamente; 

 Clique em  e confirme ou não a aprovação. 

 

Incluindo exame complementar 

 
Figura 04. Incluindo exame complementar. 

 

NOTA: 

 

 Clique em um exame para incluir um exame complementar; 

 A tecla Ctrl (abaixo da tecla Shift), em conjunto com o clique do mouse nos 

exames desejados, seleciona exames aleatoriamente; 

 Selecione em uma das opções disponíveis e clique em  ou . 

 

Dispensando os exames da automação 

 
Figura 05. Dispensando os exames da automação. 
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NOTA: 

 

 Selecione um exame e clique no botão para dispensar os exames da 

automação. 

 A tecla Ctrl (abaixo da tecla Shift), em conjunto com o clique do mouse nos 

exames desejados, seleciona exames aleatoriamente. 

 

Descartando os exames da automação 

 
Figura 06. Descartando os exames da automação. 

 

NOTA: 

 

 Selecione um exame e clique no botão para descartar os exames da 

automação. 

 A tecla Ctrl (abaixo da tecla Shift), em conjunto com o clique do mouse nos 

exames desejados, seleciona exames aleatoriamente; 

 Selecione um ou mais exames, insira algumas observações e clique no botão 

 ou . 

 

Cancelar exames da automação 
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Figura 07. Cancelando os exames da automação. 

 

NOTA: 

 

 Selecione um exame e clique no botão para cancelar os exames da 

automação. 

 A tecla Ctrl (abaixo da tecla Shift), em conjunto com o clique do mouse nos 

exames desejados, seleciona exames aleatoriamente; 

 Confirme ou não o cancelamento dos exames de automação. 

 

Filtrar exames da automação 

 
Figura 08. Filtrar os exames da automação. 

 

NOTA: 

 

 Clique no botão para filtrar os exames da automação. 

 Preencha o(s) filtro(s); 

 Clique em  ou  para filtrar ou não os exames de automação. 
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Automação – Em processamento 

  
Figura 09. Exames disponíveis. 

 

NOTA: 

 

 Selecione um exame e clique no botão ;  

 Confirme ou não a dispensa dos exames disponíveis; ou 

 Clique no botão para filtrar os exames disponíveis. 

 Preencha o(s) filtro(s); 

 Clique em  ou  para filtrar ou não os exames disponíveis. 

 A tecla Ctrl (abaixo da tecla Shift), em conjunto com o clique do mouse nos 

exames desejados, seleciona exames aleatoriamente; 

 

Dispensando os exames da automação 

 
Figura 10. Dispensando os exames da automação. 

 

NOTA: 
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 Selecione um exame e clique no botão para dispensar os exames da 

automação. 

 A tecla Ctrl (abaixo da tecla Shift), em conjunto com o clique do mouse nos 

exames desejados, seleciona exames aleatoriamente; 

 

Filtrar exames da automação 

 
Figura 11. Filtrar os exames da automação. 

 

NOTA: 

 

 Clique no botão para filtrar os exames da automação. 

 Preencha o(s) filtro(s); 

 Clique em  ou  para filtrar ou não os exames de automação. 
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Automação – Aprovar resultado 
 

 
Figura 12. Aprovar resultados. 

 

NOTA: 

 

 Clique em um exame para aprovar exames de automação; 

 A tecla Ctrl (abaixo da tecla Shift), em conjunto com o clique do mouse nos 

exames desejados, seleciona exames aleatoriamente; 

 Clique em  para confirmar ou não a aprovação;  

 O sistema só permitirá que seja aprovados vários exames, caso estes exames / 

metodologias forem idênticos. 

 Será possível realizar ; ;  ou . 

 

Aprovar 

 
Figura 13. Aprovando exames da automação. 

 

NOTA: 

 



Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL – Versão 2.5.3 
Manual do Usuário - Automação 

 

DATASUS - Departamento de Informática do SUS 

Manual de Operação-Módulo Usuário Automação-1.0_BMH.doc 
Página 12 de 15 

 

 Selecione um exame e clique no botão para aprovar os resultados dos 

exames da automação; 

 A tecla Ctrl (abaixo da tecla Shift), em conjunto com o clique do mouse nos 

exames desejados, seleciona exames aleatoriamente; 

 Somente poderá “Aprovar” vários exames/metodologias, desde que estes 

exames/metodologias sejam idênticos; 

 Preencha os campos, caso necessário e clique em  ou . 

 

Reteste 

 
Figura 14. Dispensando os exames da automação. 

 

NOTA: 

 

 Selecione um exame e clique no botão para refazer os exames da 

automação. 

 A tecla Ctrl (abaixo da tecla Shift), em conjunto com o clique do mouse nos 

exames desejados, seleciona exames aleatoriamente; 

 

 

Incluindo exame complementar 



Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL – Versão 2.5.3 
Manual do Usuário - Automação 

 

DATASUS - Departamento de Informática do SUS 

Manual de Operação-Módulo Usuário Automação-1.0_BMH.doc 
Página 13 de 15 

 

 
Figura 15. Incluindo exame complementar. 

 

NOTA: 

 

 Clique em um exame para incluir um exame complementar; 

 A tecla Ctrl (abaixo da tecla Shift), em conjunto com o clique do mouse nos 

exames desejados, seleciona exames aleatoriamente; 

 Selecione em uma das opções disponíveis e clique em  ou . 

 

Filtrar exames da automação 

 
Figura 16. Filtrar os exames da automação. 

 

NOTA: 

 

 Clique no botão para filtrar os exames da automação. 

 Preencha o(s) filtro(s); 
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 Clique em  ou  para filtrar ou não os exames de automação. 

 

Visualizar Resultado 

 

 
Figura 17. Incluindo exame complementar. 

 

NOTA: 

 

 Clique em um exame para Visualizar Resultado; 

 O sistema abre uma nova janela com o Resultado. 
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Entrada de resultados 

 
Figura 18. Entrada de resultados  

 

NOTA: 
 

 Os exames poderão retornar para o “Processo de Automação”, desde que o exame 

esteja configurado para a Automação; 

 Clica em um exame para enviar novamente para o “Processo de Automação”; 

 O botão  será habilitado, clica no botão para reenviar o exame ao 

“Processo de Automação”. 

 

 

 


