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INSTITUTO PASTEUR 

O que significa LR e LL?  

LR – Laboratório de Referência: laboratório que recebe e realiza a análise  

LL – Laboratório Local:  cadastra, consulta e imprime os laudos.  Representados pelos 

Municípios  

Como funciona o processo de amostra no GAL?  

Unidade interessada no Exame cadastra a amostra com o número do CNES de acesso ao GAL, o 

sistema gerencia todas as demandas de análises enviadas aos Laboratórios que realizam os 

exames, pelo fluxo estabelecido. 

Fluxo: a unidade LL cadastra amostra e encaminha lista de encaminhamento em duas vias e 

cada amostra identificada pelo número de protocolo de investigação (Requisição). A recepção 

de amostra do LR recebe as documentações e as amostras, faz conferência e devolve uma via 

de encaminhamento com o recebimento no Instituto e realiza a triagem. A área técnica do 

laboratório processa análise e libera o resultado. A unidade acessa e imprime o laudo.  

Como é composto o número da requisição no GAL?  

170108000001= Ano(17)  GVE(01) Unidade de Cadastro(08) Número da Amostra(000001) 

Qual amostra devo encaminhar para sorologia de controle pré-exposição? 

Para Sorologia de controle pré-exposição devem ser enviadas preferencialmente amostras de 

soro, podendo ser enviadas amostras de sangue, conforme descrição do Anexo 3 no menu 

Acesso Rápido item Envio de Amostra (http://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-

pasteur/fichas/anexo3_instrucoesparaenviodeamostrasparasorologiahumana.pdf) 

Qual material devo encaminhar em caso humano suspeito? 

Devem ser enviadas amostras de Folículo Piloso, Líquor, Saliva, Soro ou Sangue. 

Qual a diferença entre Laudo parcial, Laudo liberado e Laudo Final? 

Laudo parcial é aquele em que apenas houve o cadastro do resultado, laudo liberado é aquele 

em que houve cadastro e liberação do resultado e laudo final é aquele em que houve todas as 

etapas anteriores e foi fechada a requisição. 

Porque não vejo mais a requisição do paciente? 

Quando a requisição é finalizada, somente será possível visualizar as informações da 

Requisição no resultado, entrando no menu Impressão, no item Laudos. As informações do 

paciente estarão salvas e poderão ser usadas novamente quando for preciso. 
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