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1. Apresentação
Este manual busca auxiliar o usuário a utilizar o módulo WEB do SIG-Lab, o Sistema
de Informação e Gerenciamentos do Instituto Adolfo Lutz. São apresentadas as
principais tela do sistema com orientações para a pesquisa de pacientes e seus
resultados, e impressão do laudo.

2. Acesso ao sistema
O sistema pode ser acessado pelo site do IAL, onde também estão disponibilizadas
orientações para obtenção do login de acesso e senha.

Informar login e senha do usuário

-

3. Tela Principal
- acessar Resultados, no menu Laboratórios
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4. Pesquisa
É possível realizar a pesquisa do paciente de duas formas::
- PACIENTE: busca pelo nome ou número do registro do paciente
- REQUISIÇÃO: busca pelo número do pedido exame

4.1. Pesquisa por Paciente
Informe o número completo de cadastro do paciente e clique em

para pesquisar.

que o sistema trará a tela
Caso não saiba o número de cadastro, clique em
seguinte, para realizar uma pesquisa pelo nome do paciente.

Informe o Nome completo o Sobrenome e

clique em

Exemplos de busca por nome do paciente:
• Jose Aparecido Silva → NOME: José Aparecido SOBRENOME: Silva
• Jose Aparecido Silva Junior → NOME: José Aparecido SOBRENOME: Silva Júnior
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Ao pesquisar apenas pelo primeiro nome e sobrenome, o sistema trará uma lista de
nomes parecidos e idênticos. .

Caso não encontre o paciente procurado, utilize
Localiza pacientes com nomes intermediários, ou seja, o sistema trará nomes
semelhantes ao pesquisado que contenham pelo menos um dos nomes pesquisado.

→ seleciona o paciente.
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Ao clicar em

o sistema traz as requisições do paciente.

DICA: Nas pesquisas em que o paciente tenha realizado vários exames, utilize o filtro
para facilitar a busca. O sistema localiza dados semelhantes.

Visualiza Informações
Complementares

Visualiza /imprime o laudo

Visualiza Informações da
requisição

4.2. Pesquisa por Requisição
Informar o ano, a área na qual foi cadastrado do exame e o número da requisição e
tecle ‘Enter’, ou clique em

.

DICA: Não é necessário informar os zeros à esquerda do número da requisição.
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5. A tela de requisição

Data da impressão
pelo IAL

→abre tela de informações complementares
→volta para tela anterior
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6. Impressão do laudo
Utilizar

. Abre o laudo, que pode se impresso ou salvo no

formato PDF.

Observação:
1. O laudo será impresso com data e hora atual
2. Em alguns casos mesmo que haja resultado liberado, não é possível a sua
visualização e impressão do laudo.
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