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CADASTROS DE PROCEDIMENTO 
 

 

 

5.1 Cadastros 

Neste módulo estão concentradas as rotinas de cadastramento dos dados essenciais para o correto 

funcionamento do Esmeralda Visual.  

 

IMPORTANTE: Este módulo deve ser usado pelo administrador do sistema. Aqui se encontram as 

rotinas para configuração inicial do sistema que irão interferir na utilização do mesmo. 

 

 

5.1.8.4 Procedimento  

A seguir será apresentado o caminho para criação de novo Procedimento no Esmeralda Visual.  

 

 

1) Acessar o Módulo Administrativo.  
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2) Clicar em Cadastros.  

 



 

 

Ajuda ao Usuário 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

 

 

 
Para maiores informações acesse o site: www.tcmnet.com.br 

 

3) Clicar em Procedimento.  
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4) Clicar em Procedimento novamente. 
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5) No passo 1/12 é possível cadastrar um novo Módulo Técnico. Para cadastrar um novo convênio 

clicar em Aqui conforme a imagem abaixo. 
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6) Ainda no passo 1/12 é possível selecionar um módulo técnico e clicar em Avançar conforme 

imagem abaixo. 

 

 



 

 

Ajuda ao Usuário 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

 

 

 
Para maiores informações acesse o site: www.tcmnet.com.br 

 

7) No passo 2/12 é possível cadastrar um novo Procedimento. Para cadastrar um novo Procedimento 

clicar em Aqui conforme a imagem abaixo. 
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8) Ainda no passo 2/12 é possível alterar um procedimento já existente. Para alterar um procedimento 

basta selecioná-lo e clicar em Avançar conforme imagem abaixo. 
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9) No passo 3/12 serão preenchidas as Informações Iniciais. Preencher os campos e clicar em 

Avançar. 

 

 
 

 

1) Descrição: Descrever o nome do procedimento que está sendo cadastrado. A mesma é utilizada 

para uso em telas do Sistema Esmeralda Visual e para localizar o exame nas Listas. Ex: Glicose. 

2) Descrição Divulgação: Preencher com o nome completo do exame e será usado para impressão 

do laudo. Ex: Dosagem de Glicose. 

3) Mnemônico: Preencher com a sigla que será usada para abreviar o nome do exame e quando do 

atendimento é usada pela recepcionista para inserir a requisição. 

4) Módulo Técnico: Selecionar o módulo técnico no qual o exame está inserido. Utilizado pelo 

sistema internamente. 

5) Cód. Padrão Internacional (LOINC - Logical Observation Identifiers Names and Codes): Existe 

um fórum mundial que procura unificar nomes e códigos – preencher o campo com o código LOINC. 

Este código pode ser encontrado através de pesquisa na Internet. 

6) Setor Técnico: Selecionar o Setor no qual o exame será realizado. 

7) Módulo Divulgação: Selecionar o módulo  

8) Grupo Raiz: Para o faturamento do SUS em alguns Estados os exames são classificados pela sua 

complexidade. Que são cadastrados no Grupo Faturamento. 

9) Grupo Faturamento: Dependendo da complexidade os exames são classificados em Grupos. Que 

também são cadastrados no Grupo Faturamento. 

10) Remover: Clicar em Remover para Excluir o procedimento. 
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10) No passo 4/12 é onde serão preenchidas as Informações para o Laudo. Seguir as instruções 

abaixo e clicar em Avançar. 

 

 
 

1) Enviar Internet: Marcar esta opção para exames que serão enviados para a Internet. 

2) Confidencial: Marcar esta opção para exames que somente com senha serão possíveis visualizar, 

imprimir e/ou enviar para a Internet. 

3) Assinar Conferência: Marcar esta opção para laudos que necessitam duas assinaturas, como por 

exemplo, assinantes diferentes conferem e liberam. Também pode ser feito para um setor inteiro. 

4) Laudo Multi-Folha: Marcar esta opção quando for Laudo multi-folha. O laudo multi-folha é usado 

em conjunto com o documento html de formatação do laudo.  

Tags envolvidas:  

Tag {qp}, (corpo do laudo): Quebra de página para laudo multi-folha. Colocar esta tag dentro de uma 

table. Nada do que houver na table que contém a tag {qp} será impresso, ou enviado para a internet. 

Em laudos multi-folha não há obrigatoriedade do atributo <height> em nenhuma tabela. Os laudos 

multi-folha sempre iniciam em uma nova folha e são impressos antes dos demais exames. Exemplo: 

Exames extensos que ocupam mais de uma folha e por questões estéticas deseja-se que o parágrafo 

todo inicie em uma nova folha. Para usar a Tag {qp} deve-se inseri-la dentro de uma table. 

Tag {p}, (corpo do laudo): Usada em conjunto com a tag {qp}. Força a impressão da página ainda 

que ela não tenha nenhum parâmetro (exemplo: {valorcampo99}). Pode ser uma table não visível 

uma span ou até o valor de um atributo de qualquer tag html (exemplo: 

<table><tr><td>{qp}</td></tr></table>). Lembre-se de criar uma table com a tag {qp} no final do 

seu laudo. 
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5) Tipo laudo:  

EV: Selecionar esta opção para usar o modelo de formatação de laudo padrão do Esmeralda Visual.  

WORD: Selecionar esta opção para usar o Word para formatar, lançar e imprimir laudos pelo 

Esmeralda Visual.  

EXCEL: Esta função será implementada em versões futuras do Esmeralda Visual. 

ACROBAT: Esta função será implementada em versões futuras do Esmeralda Visual. 

6) Caminho da Pasta Word: Pasta onde se encontrará os arquivos tipo DOC. Exemplo: 

C:\Inetpub\wwwroot\EV_DOC\meu_lab\laudos\Word. 
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11) No passo 5/12 é onde serão preenchidas as Instruções/Interfaceamento. Seguir as instruções 

abaixo e clicar em Avançar. 

 

 
 

1) Preparo: Será um link para um documento HTML, PDF ou DOC, contendo informações que serão 

visualizadas pela recepção quando Atendendo. Ao selecionar o exame no atendimento, as informações 

aparecem na tela para a recepção.  

Exemplo: C:\inetpub\wwwroot\EV_DOC\meu_lab\informacoes\procedimentos\glic_preparo.htm 

Neste caso o documento glic_preparo.htm está localizado no mesmo servidor onde está o sistema 

Esmeralda Visual. Dentro da pasta EV_DOC encontram-se os documentos do sistema e na subpasta 

meu_lab estão os documentos personalizados do Laboratório. Na subpasta Informações foi criada a 

pasta Procedimentos com a finalidade de guardar documentos que contêm informações do preparo 

dos exames. 

2) Mostrar ao Atender: Quando marcado, a informação do preparo automaticamente aparecerá na 

tela para a Recepção. 

3) Informações Técnicas: Será um link para um documento HTML, PDF ou DOC, contendo 

informações que serão visualizadas pela recepção quando Atendendo. Ao selecionar o exame no 

atendimento, as informações aparecem na tela para a recepção.  

Exemplo: C:\inetpub\wwwroot\EV_DOC\meu_lab\informacoes\procedimentos\glic_infotec.htm 

Neste caso o documento glic_infotec.htm está localizado no mesmo servidor onde está o sistema 

Esmeralda Visual. Dentro da pasta EV_DOC encontram-se os documentos do sistema e na subpasta 

meu_lab estão os documentos personalizados do Laboratório. Na subpasta Informações foi criada a 

pasta Procedimentos com a finalidade de guardar documentos que contêm informações técnicas dos 

exames. 

4) Mostrar ao Atender: Quando marcado, a informação técnica do exame automaticamente 

aparecerá na tela para a Recepção. 

5) Material de Coleta: Selecionar o material que será coletado do paciente. 

6) Material de Triagem: Selecionar o material que será utilizado na triagem. 
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7) Conferir: Marcar esta opção para conferir automaticamente se o exame estiver dentro da 

normalidade e delta revisional OK. Desde que não tenha sido modificado por algum usuário. 

8) Liberar_Normal: Marcar esta opção para liberar automaticamente se o exame estiver dentro da 

normalidade e delta revisional OK. Ainda que tenha sido modificado por algum usuário. 

9) Liberar_Inalterado: Marcar esta opção para liberar automaticamente se o exame estiver dentro 

da normalidade e delta revisional OK. Desde que não tenha sido modificado por algum usuário. 

10) Ajuda_Conferir: Sinaliza com verde se o exame estiver dentro da normalidade e delta revisional 

OK marcando o check box conferir; e vermelho caso o resultado esteja fora da normalidade. 

11) Ajuda_Conferir_2: Sinaliza com verde se o exame estiver dentro da normalidade e delta 

revisional OK NÃO marcando o check box conferir; e vermelho caso o resultado esteja fora da 

normalidade. 

12) Interfaceamento: Hyperlink para uma página que explica a lógica da liberação automática de 

resultados, conforme imagem abaixo: 
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12) No passo 6/12 é onde serão preenchidas as informações para o Mapa de Trabalho. Seguir as 

instruções abaixo e clicar em Avançar.  

 

 
1) Descrição: Preencher com o nome que será dado às colunas do Mapa Grade. Exemplo: No exame 

hemograma pode-se citar as colunas LEU (leucograma), BST (bastonetes), SEG (segmentados), etc.  

 

 
2) Adicionar: Clicar em Adicionar para inserir o nome dado à coluna que está sendo cadastrada. 

3) Editar: Clicar em Editar para alterar alguma coluna já cadastrada. 

4) Remover: Clicar em Remover para excluir alguma coluna já cadastrada. 

5) Layout Mapa Trabalho Txt: Caminho e nome do arquivo que contém o layout do Mapa Texto 

setor. 

6) Layout Mapa Trabalho Html: Caminho e nome do arquivo que contém o layout do Mapa Html 

setor. 

7) Layout Mapa Trabalho Grade Txt: Caminho e nome do arquivo que contém o layout do Mapa 

Texto grade. 

8) Layout Mapa Trabalho Grade Html: Caminho e nome do arquivo que contém o layout do Mapa 

Html grade. 
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13) No passo 7/12 é onde serão preenchidas as Restrições para Realização. Seguir as instruções 

abaixo e clicar em Avançar.   

 

 
 

1) Instrução de Restrição: Será um link para um documento HTML, PDF ou DOC, contendo 

informações que serão visualizadas pela recepção quando Atendendo. Ao selecionar o exame no 

atendimento, as informações aparecem na tela para a recepção.  

Exemplo: C:\inetpub\wwwroot\EV_DOC\meu_lab\informacoes\procedimentos\glic_restricao.htm 

Neste caso o documento glic_restricao.htm está localizado no mesmo servidor onde está o sistema 

Esmeralda Visual. Dentro da pasta EV_DOC encontram-se os documentos do sistema e na subpasta 

meu_lab estão os documentos personalizados do Laboratório. Na subpasta Informações foi criada a 

pasta Procedimentos com a finalidade de guardar documentos que contêm informações das 

restrições dos exames. 

2) Mostrar ao Atender: Quando marcado, a informação do preparo automaticamente aparecerá na 

tela para a Recepção. 

3) Sexo: Restringe o exame para determinado sexo. 

4) Requer Realizante: Marcar esta opção quando for exames de imagem que serão interfaceados 

com o sistema da Pixeon. Assim, quando o procedimento estiver na triagem realizante o sistema 

solicitará obrigatoriamente um realizante. 

http://pixeon.com.br/home-pt
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14) No passo 8/12 é onde serão preenchidas as Restrições para Realização. Selecione o procedimento 

que desejar que seja um Procedimento Anterior Obrigatório, clicar em Adicionar e depois em Avançar. 
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15) No passo 9/12 é onde serão preenchidas as Restrições para Realização. Selecionar o procedimento 

que desejar que seja um Procedimento Incompatível, clicar em Adicionar e depois em Avançar. 

 

 
 

1) Intervalo Mínimo para Paciente: Esta opção será implementada no Esmeralda Visual em versões 

futuras. 

2) Intervalo Mínimo para Sala: Esta opção será implementada no Esmeralda Visual em versões 

futuras. 
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16) No passo 10/12 é onde será cadastrada a Sinonímia do Procedimento que está sendo cadastrado. 

Descrever a sinonímia, clicar em Adicionar e depois em Avançar. 

 

 
1) Descrição: Descrever a Sinonímia que deseja cadastrar. 

 

Observações: Clicar em Editar para alterar uma sinonímia cadastrada. 

Clicar em Remover para excluir uma sinonímia cadastrada. 
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17) No passo 11/12 é onde serão selecionados os Desmembramentos. Basta selecionar o 

procedimento, clicar em Adicionar e depois em Avançar. 
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18) No passo 12/12 é onde serão selecionados os recipientes de coleta e triagem. Selecionar os 

recipientes de acordo com as unidades de origem e de destino e clicar em Concluir. 

 

 
1) Unidade Origem: Esta opção será implementada no Esmeralda Visual em versões futuras.  

2) Unidade Física Origem: Esta opção será implementada no Esmeralda Visual em versões futuras. 

3) Unidade Destino: Esta opção será implementada no Esmeralda Visual em versões futuras. 

4) Unidade Física Destino: Esta opção será implementada no Esmeralda Visual em versões futuras. 

5) Recipiente Coleta: Selecionar o recipiente que será utilizado para a coleta do material do 

procedimento que está sendo cadastrado. 

6) Recipiente Triagem: Selecionar o recipiente que será utilizado para a triagem do material do 

procedimento que está sendo cadastrado. 


