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TELERIS 

Sistema de ilustração e estruturação de laudos 

Dependendo da configuração contratada este sistema pode conter: 

1. Ilustração 

2. Estruturação (tabelas) 

3. Tutorial 

Módulo Ilustração: aplicativo para ilustração de laudos. Organiza as imagens 
inseridas, alinhando e redimensionando as suas margens, gerando um arquivo 
final único compatível com a maioria dos editores de laudos do mercado. 
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Instruções para a utilização do aplicativo Ilustrações 

1. Copie uma imagem (ctrl +c ou botão da direita + copiar imagem) de 
qualquer origem e cole na área de ilustração do TELERIS (ctrl + v ou botão 
da direita + colar imagem). Repita esta operação para todas as imagens 
que você queira utilizar. O sistema fará o empilhamento horizontal ou 
vertical de acordo com a função HORIZONTAL ou VERTICAL selecionada 
na área de ferramentas. 

2. Dê dois cliques para apagar uma imagem. 
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3. Arraste a imagem para mudá-la de posição. 

4. Você pode mesclar o empilhamento horizontal com o vertical, clicando nos 
botões de controle HORIZONTAL e VERTICAL. 

5. Mude o posicionamento do empilhamento vertical para a esquerda ou 
direita clicando em      ou      . 

6. Insira os desenhos interativos (texto, setas e círculos) de acordo com a 
necessidade para destacar algum detalhe. 

a. Os desenhos interativos têm as seguintes propriedades: 

i. Rotação  - canto superior esquerdo  

ii. Zoom  - canto inferior direito 

iii. Panorâmica - sobre o desenho 

7. Edite o cabeçalho ILUSTRAÇÕES, se necessário. 

a. Ao gerar ilustrações sem conteúdo no cabeçalho, deletando a 
palavra “Ilustrações”, o sistema eliminará a célula do cabeçalho. 

8. Insira as legendas abaixo de cada imagem, mesclando ou não as células 
clicando em “< >”. Ao gera as imagens sem preenchimento das legendas, o 
sistema removerá as células. 

9. Clique em Gerar para que o sistema transforme todas as informações 
inseridas em uma imagem com formato e dimensões definidas. 

10.Copie a imagem gerada (botão da direita + copiar imagem) e cole no editor 
de laudo (Ctrl + V ou botão da direita + colar imagem). 

11. Clique em Novo, para começar novo projeto. 

Recomendações: 

1. Preparando a imagem a ser copiada. 

o Janele e magnifique a imagem focando a alteração que está sendo 
demonstrada. 

o Selecione o formato mais adequado para enquadrar a imagem 
(quadrada, fotografia ou retrato). 

o Remova o cabeçalho DICOM 
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2. Construindo ilustrações com layout mais complexo. 

o Gere blocos de imagens verticais ou horizontais, clicando em 
PARCIAL. O sistema colocará um arquivo temporário desta imagem 
à direita, que poderá ser utilizada na montagem final da ilustração, 
inclusive com as legendas. 

o Basta clicar sobre os blocos gerados para devolve-los ao aplicativo 
“ilustrações”. 

o Atenção à orientação do empilhamento desejado (horizontal ou 
vertical) 

 

Blocos 
(Imagens 

Resultado
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3. Outras recomendações: 

o O empilhamento de muitas imagens pode reduzir demasiadamente 
as suas dimensões, dificultando a visualização da ilustração. Os 
exemplos típicos de empilhamento horizontal são três imagens 
quadradas ou em formato paisagem e quatro imagens em formato 
retrato. 

o Para copiar o arquivo HTML da ilustração selecione a imagem 
gerada (deixe a imagem hachurada) e copie (ctrl + c). Isto fará o 
alinhamento, enquadramento e a paginação automática para editores 
de laudo em HTML. 

Módulo estruturação (TABELAS): aplicativo para estruturação das 
informações em protocolos específicos. Organiza os dados objetivos de um 
laudo em um layout pré-definido, permitindo a inserção de fórmulas, gráficos e 
tabelas, em associação com desenhos de referência, desenhos interativos e 
ilustrações do exame. 

Instruções para a utilização do aplicativo Tabelas 

1. Utilize o navegador para encontrar o protocolo e selecione uma das tabelas 
disponíveis (cada protocolo pode conter mais de uma tabela). 
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2. O conteúdo da tabela para o mesmo protocolo pode variar com o gênero. 
Atenção ao selecionar. 

3. Depois de abrir a tabela, se disponível, selecione o desenho de referência 
que mais representa o seu caso.  

a. Os desenhos encontram-se superiormente à tabela, basta clicar 
sobre a imagem. 

b. Em algumas tabelas podem existir mais de uma opção para o 
desenho de referência. Neste caso o desenho de referência tem 
propriedades interativas, devendo ser dimensionadas e posicionadas 
nos seus respectivos campos. 

4. Preencha os campos texto editáveis. 

a. Algumas tabelas apresentam campos editáveis no título ou 
cabeçalho, que são fundamentais para o laudo, como por exemplo a 
data do exame em estudos comparativos ou o lado da estrutura que 
está sendo estudada. 

b. Alguns campos estão vinculados à formula para o cálculo do valor de 
referência, por exemplo a idade e a estatura na tabela de estudo 
funcional do tórax. 

c. Utilize a tecla Tab para editar o próximo campo. 

5. Algumas tabelas apresentam área de ilustração, como nas carótidas, 
angioTC de aorta torácica e abdominal normais etc. Se disponível, insira as 
ilustrações, copiando uma imagem (ctrl +c ou botão da direita + copiar 
imagem) de qualquer origem e colando na área de ilustração da tabela. 
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6. Use os desenhos interativos, se necessário 

a. Os desenhos interativos têm as seguintes propriedades: 

 

i. Rotação  - canto superior esquerdo 

ii. Zoom  - canto inferior direito 

iii. Panorâmica - sobre o desenho 

7. Gere a tabela. O sistema transforma todas as informações inseridas em 
uma imagem com formato e dimensões definidas. 

8. Copia a tabela gerada (Ctrl + C ou botão da direita + copiar imagem) 

9. Cole a tabela no laudo (Ctrl + V ou botão da direita + colar imagem) 

Observações: 

• Algumas tabelas não têm área para ilustração. Se necessário utilize o 
aplicativo Ilustrações para complementar e ilustrar o laudo. 


