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CADASTROS DE LAUDO 
 
 
 
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. 
 
 
5.1.3.5. Rotina 
A criação de rotinas permite que se obtenham várias formatações (layouts) de modelos de laudos para 

o mesmo exame. Exemplo: Rotinas de Hemograma por idade.  
A seguir será apresentado o caminho para cadastrar as Rotinas do sistema Esmeralda Visual. É 
aconselhável que estes procedimentos sejam feitos somente por técnicos em informática que atendem 
laboratórios ou por consultores do Esmeralda Visual.  
 
IMPORTANTE: O sistema Esmeralda Visual quando é instalado, possui uma Base de Dados que já 
contém Rotinas cadastradas. Portanto este procedimento deve ser usando apenas para cadastro de 

novas Rotinas.  
 
 
1) Acessar o Módulo Administrativo.  
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2) Clicar em Cadastros.  
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3) Clicar em Laudo. 

 

 
 

 

 

  



 

 

Ajuda ao Usuário 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

 

 

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

 

4) Clicar em Rotina. 
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5) No passo 1/7 será necessário selecionar um Módulo Técnico. Caso o mesmo não esteja cadastrado, 

clicar em Aqui conforme imagem abaixo. 
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6) Selecionar um módulo Técnico e clicar em Avançar. 
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7) No passo 2/7 será necessário selecionar um Procedimento. Caso o mesmo não esteja cadastrado, 

clicar em Aqui conforme imagem abaixo. 
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8) Localizar e selecionar um procedimento já existente e clicar em Avançar conforme imagem abaixo. 
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9) No passo 3/7 será necessário selecionar uma Rotina. Caso a mesma ainda não esteja cadastrada, 

clicar em Aqui conforme imagem abaixo. 
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10) No passo 4/7 é onde será dado início ao cadastramento de uma nova Rotina. Informar o nome da 

mesma e clicar em Avançar conforme instruções abaixo. 

 

1) Descrição: Informar o nome da rotina que está sendo cadastrada. Exemplo: Hospitalar. 
2) Remover: Clicar em Remover para excluir uma rotina já cadastrada. 
 
Importante: Só será possível excluir uma Rotina já cadastrada somente se a mesma não estiver 
presente em algum atendimento já realizado. 
 
Dica: Aconselhamos que nada seja excluído do Esmeralda Visual sem supervisão da equipe técnica 

para evitar problemas futuros. 
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11) No passo 5/7 é onde deverão ser selecionados os filtros no qual desejar que o sistema Esmeralda 

Visual busque automaticamente a rotina para exames com mais de uma rotina. Ou seja, os filtros 

servem para diferenciar uma rotina da outra. Quando necessário, selecionar os filtros correspondentes 

à rotina e em seguida clicar em Avançar conforme imagem abaixo. 

IMPORTANTE: Se o exame tem apenas uma rotina, o único filtro que deve ser informado é o Método.  

 

1) Unidade: Utilizar o filtro unidade quando existir a necessidade de laudos diferentes por unidade. 

Exemplo: Rodapé com endereço diferente. 

2) Convênio: Utilizar o filtro convênio quando existir a necessidade de laudos diferentes por convênio. 

Exemplo: Convênio SUS e Convênio Particular. 

3) Tipo de Atendimento: Utilizar o filtro tipo de atendimento quando existir a necessidade de laudos 

diferentes por atendimento. Exemplo: Laudos para exames periódicos e pacientes internados. 

4) Método: Este é o único filtro obrigatório. Todo o exame necessita de um método.  

5) Destino: Utilizar o filtro destino quando existir a necessidade de laudos diferentes por destino. 

Exemplo: Clínicas Particulares ou Empresas. 
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11) Assim como no passo 5/7, o passo 6/7 também deverão ser selecionados os filtros no qual desejar 

que o sistema Esmeralda Visual busque automaticamente a rotina para exames com mais de uma 

rotina. Ou seja, os filtros servem para diferenciar uma rotina da outra. Quando necessário, selecionar 

os filtros correspondentes à rotina e em seguida clicar em Avançar conforme imagem abaixo. 

 

1) Equipamento: Utilizar o filtro equipamento quando existir a necessidade de laudos diferentes por 

equipamento. Exemplo: O mesmo exame pode ser realizado em equipamentos diferentes com valores 

de referência diferentes. 

2) Reagente: Utilizar o filtro reagente quando existir a necessidade de laudos diferentes por reagente. 

Exemplo: O mesmo exame pode ser realizado com reagentes diferentes com valores de referência 

diferentes. 

3) Recipiente: Utilizar o filtro recipiente quando existir a necessidade de laudos diferentes por 

recipiente. Exemplo: Existem exames que usam anticoagulantes ou não, exigindo assim recipientes 

diferentes. 

4) Sexo: Utilizar o filtro sexo quando existir a necessidade de laudos diferentes por sexo. Exemplo: 

Hemograma masculino e feminino com valores de referência diferentes. 

5) Etnia: Utilizar o filtro etnia quando existir a necessidade de laudos diferentes por etnia. Exemplo: 

Alguns laboratórios utilizam o sistema para exames veterinários. 

6 e 7) Idade Mínima e Idade Máxima: Utilizar o filtro idade mínima e máxima quando existir a 

necessidade de laudos diferentes por faixa etária. Exemplo: Hemogramas por faixa etária com valores 

de referência diferentes. 
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12) No passo 7/7 é onde serão preenchidas as numerações e prazos da rotina que está sendo 

cadastrada. Preencher os campos conforme instruções abaixo e clicar em Avançar. 

 
1) Folha do Exame: Informar o número da folha que o exame deve ser impresso. Exemplo: Todos os 

exames quem tiverem o número 5 sairão na mesma folha. 

2) Ordem do Exame na Folha: Informar o número que ordena os exames que saem na mesma 

folha. 

3) Prazo de Entrega: Informar quanto tempo o exame leva para ficar pronto. O sistema calcula a 

data para entrega do laudo. 

4) Padrão de Laudo: Selecionar o layout do arquivo HTML que foi definido em padrão de laudo. 

5) Arquivo de Layout do Procedimento: Informar qual é o arquivo HTML com a ordem da digitação 

dos campos de resultados. Apenas para exames com mais de uma coluna, para determinar o 

posicionamento do cursor nos campos no momento da digitação dos resultados. 

 


