
Guia Rápido para abertura de Protocolo de Campo do 
Módulo Animal na Área de Invertebrados para o 

Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL

Este guia tem como objetivo auxiliar ao usuário na fase do processo “ENTRADA” onde é possível
realizar inclusão de protocolo de campo , alteração, cancelamento e impressão de protocolos. E
na fase “IMPRESSÃO” onde é feita a impressão dos relatórios de ensaio (laudos).



Fase Entrada
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Acesse a pasta:  Animal � Área 
de Invertebrados � Entrada �
Protocolo Campo

Selecione todos os 
protocolos já cadastrados 
e listados na página.

Altere o Protocolo de 
Campo selecionado.

Inclua um novo Protocolo de 
Campo.

Imprima o Protocolo de 
Investigação 
selecionado

Cancele o Protocolo de 
Campo selecionado.

Acesse o portal de ajuda do GAL.

Datasus/RJ 3Versão 1.0 - 21/05/2015



Incluir Protocolo de Investigação

Selecione o botão INCLUIR.
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Formulário de Inclusão/Alteração de Protocolo 
(Seções Identificação, Protocolo , Dados da Coleta)

Objetivo da coleta é o 
motivo pelo qual a coleta 
foi realizado. 
Preenchimento 
obrigatório.

Complementa o campo 
objetivo da coleta.

Localizar Localidade, 
Código, e Categoria da 
Localidade só funcionarão 
onde a base é atualizada 
com a tabela SISLOC.

DATUM, Unidade, Área, 
Latitude, Área e 
Longitude, deverão ser 
preenchidos com dados do 
GPS, quando utilizado

Com preenchimento 
deste, os campos Cód. 
IBGE e UF serão 
preenchidos 
automaticamente.

Campos que ficarem marcados 
em vermelho, são de 
preenchimento obrigatório.
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Formulário de Inclusão/Alteração de Protocolo
(Seções Área de Atuação, Ecótopo e Caracterização Ambiental)

Área de atuação 
para a qual o 
protocolo de campo 
será aberto.

Quando a área  selecionada 
for Entomologia os campos 
Ordem, Família e Forma 
serão de preenchimento 
obrigatório.
Quando a área  selecionada 
for Malacologia os campos 
Família e Ambiente serão de 
preenchimento obrigatório.

Preencha os 
campos conforme 
a área selecionada 
e depois clique na 
opção “Incluir”.

Num protocolo só 
poderá ser cadastrada 
uma única área.  Ou 
seja, se a área incluída 
foi Malacologia, no 
mesmo protocolo não 
poderá ser incluído 
um novo registro de 
Entomologia..

Numere a amostra, 
preencha os demais 
campos, e clique na 
opção “Incluir” uma  
amostra será incluída 
no grid. É permitida a 
inclusão de até 20 
amostras.

Para incluir uma cópia de um 
registro de amostragem  
selecione-a , informe o número 
da nova amostra no campo 
“Copiar para Amostragem”, e 
depois clique na opção 
“Copiar”.  Um novo registro 
será incluído no grid.

Para excluir um 
registro do grid, 
selecione-o e 
depois clique  na 
opção “Excluir”.

Selecione uma 
amostragem e clique na 
opção “Incluir”, uma nova 
janela será aberta para 
detalhamento da 
caracterização ambiental.  
Veja o detalhamento na 
próxima página.
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Formulário de Inclusão/Alteração de Protocolo
(Detalhamento da Caracterização Ambiental)

Os Dados da Caracterização  Ambiental, poderão variar e 
serão apresentados conforme combinação  de Área + 
Família. 
A caracterização ambiental é de um para um. Ou seja, cada 
registro de amostragem possui um registro de caracterização 
ambiental.

Preencha os dados e clique na 
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Formulário de Inclusão/Alteração de Protocolo
(Seções Técnica de Coleta, Instrumento/Técnica Coleta e Identificação do Coletor)

Preencha os campos 
Amostragem, Estágio, Método, 
Data e Hora inicial, que são de 
preenchimento obrigatório, 
depois clique na opção “Incluir”.

Preencha os campos 
Amostragem e Instrumento , que 
são de preenchimento 
obrigatório, depois clique na 
opção “Incluir”.

Preencha os campos 
Amostragem, que  é  de 
preenchimento obrigatório, e os 
campos Código  e Nome do 
Coletor e UF se possuir as 
informações  depois clique na 
opção “Incluir”.

Para incluir uma cópia de um 
registro de amostragem  
selecione-a , informe o número da 
nova amostra no campo “Copiar 
para Amostragem”, e depois 
clique na opção “Copiar”.  Um 
novo registro será incluído no 
grid.

Datasus/RJ 8Versão 1.0 - 21/05/2015



Formulário de Inclusão/Alteração de Protocolo
(Seções Finalidade e Observação)

Preencha os campos 
Amostragem/Técnica e Finalidade   
que  são  de preenchimento 
obrigatório, e o campos  
identificação de campo  se 
possuir a informação  depois 
clique na opção “Incluir”.

Para incluir uma cópia de um 
registro de amostragem  
selecione-a , informe o número da 
nova amostra no campo “Copiar 
para Amostragem”, e depois 
clique na opção “Copiar”.  Um 
novo registro será incluído no 
grid.

Inclua um texto de observação se 
necessário.

Clique em “Salvar” para gravar as 
informações e gerar um novo protocolo.Datasus/RJ 9Versão 1.0 - 21/05/2015



Alterar Protocolo

Selecione um protocolo e 
depois clique na opção 
“Alterar”.  Um formulário já 
preenchido anteriormente 
será apresentado para 
alteração.  Altere os dados 
necessários e salve  as 
alterações.
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Cancelar Protocolo

Selecione um ou mais 
protocolos e clique na opção 
“Cancelar”.  Uma mensagem 
de confirmação de Exclusão do 
protocolo será apresentada, 
clique em SIM para confirmar 
ou NÃO para cancelar a 
solicitação.

Para selecionar protocolos aleatórios, 
segure a tecla  Ctrl enquanto os 
seleciona.  Ou clique na opção Sel. 
Todos, para selecionar todos os 
protocolos exibidos na página.
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Imprimir Protocolo

Selecione um ou mais protocolos e 
clique na opção “Imprimir”.  Uma 
nova aba do browser será aberta, 
exibindo a imagem do(s) protocolo(s) 
que será (ão) impresso(s).  Imprima a 
partir da opção imprimir do seu 
browser.

Para selecionar protocolos aleatórios, 
segure a tecla  Ctrl enquanto os 
seleciona.  Ou clique na opção Sel. 
Todos, para selecionar todos os 
protocolos exibidos na página.
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Fase Processo
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Alocação de Finalidades - Permite receber, descartar ou alocar ensaios.

Entrada de Resultado – Permite cadastrar o resultado da análise.

Liberação por Ensaio - Permite liberar individualmente um ensaio que já foi 
analisado.

Fechamento Finalidade – Permite fechar e liberar um conjunto de ensaios já 
liberados, vinculadas a uma finalidade.

Fechamento do Protocolo – Permite fechar o liberar o protocolo que já possui 
todos os ensaios e finalidades vinculadas a ele liberados.
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Fase Impressão
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Impressão
(Relatórios Parciais)

Selecione um protocolo, e clique 
na opção “Imprimir”, uma 
mensagem de confirmação será 
apresentada, selecione a opção 
SIM.  Uma nova janela será 
apresentada com a imagem do 
relatório de  ensaio referente as 
ensaios já liberados.

Ao abrir  a opção “Relatórios de 
ensaio” será apresentada a ABA 
de Relatórios Parciais, nesta 
serão exibidos os protocolos  
que possuem  Ensaios, já 
liberados.
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Impressão
(Relatórios Finais)

Selecione um protocolo, e clique 
na opção “Imprimir”, uma 
mensagem de confirmação será 
apresentada, selecione a opção 
SIM.  Uma nova janela será 
apresentada com a imagem do 
relatório de Ensaio completo.

Seleciona a ABA Relatórios Finais, 
nesta serão exibidos somente os 
protocolos  que possuem  todos 
as Ensaiosliberados.
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