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Cadastro e consulta dos 

exames de Tuberculose

gal.riodejaneiro.sus.gov.br

Cadastro e consulta dos 

exames de Tuberculose

gal.riodejaneiro.sus.gov.br

Passo 1 – Acessar o sistema
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Digite o nome de usuário
Digite a senha
No Módulo, escolha: BIOLOGIA MÉDICA 
No Laboratório, escolha a sua AP (ex: RIO - CAP “x”)
ENTRAR

Digite o nome de usuário
Digite a senha
No Módulo, escolha: BIOLOGIA MÉDICA 
No Laboratório, escolha a sua AP (ex: RIO - CAP “x”)
ENTRAR
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Passo 2 – Seleção da atividade no menu lateral 
esquerdo: Biologia Médica
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Passo 4 – Selecionar a 
atividade “REQUISIÇÃO” 
em ENTRADA

Passo 3 – Clicar no sinal de 
“+” ao lado de “ENTRADA”



02/09/2016

3

5

Passo 5 – Clicar em “INCLUIR” para inserir 
a solicitação de exame do paciente

Passo 6 – Preencher a Requisição que se abre em seguida 
e SALVAR ao final (ver detalhes nos próximos slides)

6



02/09/2016

4

Passo 6 – A: REQUISIÇÃO

Dados referentes à Unidade de Saúde:

�Unidade de Saúde: preencher parcialmente e clicar 
na lupa

�Nome do profissional de Saúde

�Reg. Conselho/Matrícula

�Data da Solicitação

�Finalidade: selecionar “INVESTIGAÇÃO”

�Descrição: “TUBERCULOSE”

Dados referentes à Unidade de Saúde:

�Unidade de Saúde: preencher parcialmente e clicar 
na lupa

�Nome do profissional de Saúde

�Reg. Conselho/Matrícula

�Data da Solicitação

�Finalidade: selecionar “INVESTIGAÇÃO”

�Descrição: “TUBERCULOSE”
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Passo 6 – A: REQUISIÇÃO
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Dados referentes ao paciente:

�Se disponível, inserir o número do Cartão 
Nacional de Saúde (CNS)
�Nome completo do paciente
�Data do nascimento
�Sexo
�Raça/Cor
�Nome da mãe
�Documento
�Endereço, Bairro de residência 
�Município de residência
�Telefone de contato

Dados referentes ao paciente:

�Se disponível, inserir o número do Cartão 
Nacional de Saúde (CNS)
�Nome completo do paciente
�Data do nascimento
�Sexo
�Raça/Cor
�Nome da mãe
�Documento
�Endereço, Bairro de residência 
�Município de residência
�Telefone de contato

Passo 6 – B: PACIENTE
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Passo 6 – C: INFORMAÇÕES CLÍNICAS

Dados referentes as informações clínicas:

� Escolha o AGRAVO: “TUBERCULOSE”. 

A opção pelo AGRAVO TUBERCULOSE abre uma tela com 
“Detalhes do Agravo” específicos para a TUBERCULOSE 
(ver slide seguinte)

Dados referentes as informações clínicas:

� Escolha o AGRAVO: “TUBERCULOSE”. 

A opção pelo AGRAVO TUBERCULOSE abre uma tela com 
“Detalhes do Agravo” específicos para a TUBERCULOSE 
(ver slide seguinte)
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A opção pelo AGRAVO 

TUBERCULOSE  abre uma tela com 
“Detalhes do Agravo” específicos 
para a TUBERCULOSE

A opção pelo AGRAVO 

TUBERCULOSE  abre uma tela com 
“Detalhes do Agravo” específicos 
para a TUBERCULOSE

Passo 6 – C: INFORMAÇÕES CLÍNICAS

Os detalhes do AGRAVO são indispensáveis para que os exames sejam realizados conforme as 
normas do Ministério da Saúde para diagnóstico e acompanhamento dos casos .
Os detalhes do AGRAVO são indispensáveis para que os exames sejam realizados conforme as 
normas do Ministério da Saúde para diagnóstico e acompanhamento dos casos .
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Passo 6 – C: INFORMAÇÕES CLÍNICAS

Detalhes do agravo:

�Finalidade do Exame:  selecione
“DIAGNÓSTICO” ou “CONTROLE” 

Detalhes do agravo:

�Finalidade do Exame:  selecione
“DIAGNÓSTICO” ou “CONTROLE” 

DIAGNÓSTICO CONTROLE
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� No campo tratamento: informe se o paciente já tratou tuberculose 
anteriormente (tratamento por mais que 30 dias) ou se nunca 
tratou

� População de risco: selecione dentre as principais vulnerabilidades 
para tuberculose: profissional de saúde, pessoa que vive com 
HIV/AIDS, privada de liberdade, em situação de rua e outros 

� Contato de TBDR: selecione SIM ou NÃO

Passo 6 – C: INFORMAÇÕES CLÍNICAS
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Passo 6 – C: INFORMAÇÕES CLÍNICAS

CONTROLE

� No campo Período de Tratamento: informe há quantos meses o paciente 
está se tratando de tuberculose. Ex: 2 meses. 

� População de risco: selecione dentre as principais vulnerabilidades para 
tuberculose: profissional de saúde, pessoa que vive com HIV/AIDS, privada 
de liberdade, em situação de rua, usuária de drogas e outros

� Contato de TBDR: selecione SIM ou NÃO
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Dados referentes as amostras:

�Nova amostra: selecione o tipo de material 
enviado, ex: “ESCARRO”
�Amostra: digite o número da amostra ( 1, 2, 3...ou 
AMOSTRA ÚNICA)
�Data da coleta:  digite a DATA
�Clique em “INCLUIR”

OBS: repita a operação para a segunda amostra 
quando esta estiver disponível 

Dados referentes as amostras:

�Nova amostra: selecione o tipo de material 
enviado, ex: “ESCARRO”
�Amostra: digite o número da amostra ( 1, 2, 3...ou 
AMOSTRA ÚNICA)
�Data da coleta:  digite a DATA
�Clique em “INCLUIR”

OBS: repita a operação para a segunda amostra 
quando esta estiver disponível 

Passo 6 – D: AMOSTRAS

Passo 6 – D: AMOSTRAS
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Passo 6 – E: PESQUISAS/EXAMES

Dados referentes aos exames:

�Nova Pesquisa:  selecionar “TUBERCULOSE BAAR” 
ou “TUBERCULOSE CULTURA” ou “TUBERCULOSE 
TESTE RAPIDO MOLECULAR (TRM)”

�Amostra: selecionar o número da amostra para o 
exame escolhido (vincular exame a amostra) 

�Clicar em “INCLUIR”

OBS: repetir o processo até que todos os exames 
solicitados tenham sido incluídos

Dados referentes aos exames:

�Nova Pesquisa:  selecionar “TUBERCULOSE BAAR” 
ou “TUBERCULOSE CULTURA” ou “TUBERCULOSE 
TESTE RAPIDO MOLECULAR (TRM)”

�Amostra: selecionar o número da amostra para o 
exame escolhido (vincular exame a amostra) 

�Clicar em “INCLUIR”

OBS: repetir o processo até que todos os exames 
solicitados tenham sido incluídos
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Passo 6 – E: PESQUISAS/EXAMES
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Incluir a amostra, depois o exame e salvar no final. 19

Passo 6 – E: PESQUISAS/EXAMES

Recomendações do Ministério da Saúde

20

Para que está pedindo o

exame?
Qual a situação do paciente?

Qual exame 

solicitar?

Exame para Diagnóstico

Caso novo  (nunca teve TB) TRM

Caso novo em população vulnerável
TRM 

Cultura BK

Retratamento ( já tratou TB antes, 
abandonou ou recidivou)

TRM
BAAR

Cultura

Exame para Controle de 

tratamento

Paciente em tratamento, informe em 
que mês do tratamento foi realizada a 

coleta do escarro 
BAAR
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Passo 7 – Triagem

Validação da amostra e encaminhamento para o 
laboratório:

�Terminado o preenchimento da REQUISIÇÃO, 
clique na coluna da esquerda em “TRIAGEM”

�Selecione o(s) nome(s) do(s) paciente(s) e clique 
em “Encaminhar para Rede”. Somente desta 
forma, o laboratório poderá visualizar a requisição 
dos exames para a realização dos mesmos e 
liberação dos resultados

Validação da amostra e encaminhamento para o 
laboratório:

�Terminado o preenchimento da REQUISIÇÃO, 
clique na coluna da esquerda em “TRIAGEM”

�Selecione o(s) nome(s) do(s) paciente(s) e clique 
em “Encaminhar para Rede”. Somente desta 
forma, o laboratório poderá visualizar a requisição 
dos exames para a realização dos mesmos e 
liberação dos resultados
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Passo 7 – Triagem e Encaminhamento para a Rede
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Como Consultar Resultados
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Acessem o GAL diariamente para verificar a 

disponibilidade dos resultados

Acessem o GAL diariamente para verificar a 

disponibilidade dos resultados

TRM Até 48 h

BAAR Até 48h

Cultura BK (rotina - Ogawa)
A partir de 28 e até

60 dias

Cultura de BK e TSA (casos 
rifampicina resistentes – MGIT) 

A partir de 5 e até 
28 dias 

Consultar Resultados

Para pesquisar 
por Requisição: 
digite os 4 ou 5 
números finais

DICAS:DICAS:

Para pesquisar por Paciente: 
� Não usar acentos ou cedilhas
� Não usar o nome completo. 

Ex: paciente Djair Siqueira Ramos. 
Pesquisar: Djair ou Djair S ou Siqueira R ou Ramos

� Se o resultado da busca mostrar muitos nomes,  
FILTRE por unidade, requisição ou nome
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Imprimir Resultados
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