LSLaudo Colposcopia Textual
Os Laudos Textuais ou Codificados são laudos que permitem selecionar uma frase ou um
laudo padrão em formato texto e fazer as alterações nos textos de acordo com as
necessidades do laudo do paciente.
Laudos textuais não permitem gerar estudos de casos e, em sua maioria, para gerar
estatísticas utilizam recursos de “contar palavras” o que não é recomendado em estudos
estatísticos.
Também não é permitido acrescentar no laudo textual, figuras ilustrativas representando
a lesão, localização, tamanho e forma, o que, nos sistemas da Lucas Solutions, podem ser
feitos com um módulo comercializado separadamente chamado “Laudos Esquematizados”
A Lucas Solutions somente comercializa os laudos textuais para fins de ter um produto
compatível com a concorrência e, seus preços normalmente são 10% menores do que os
preços de sistemas concorrentes.
Todos os sistemas da Lucas Solutions, inclusive os laudos textuais, podem ser 100%
personalizáveis de acordo com as necessidades dos clientes, isso nos permite garantir a
satisfação e investimento realizado.

Vantagens

Desvantagens

Frases personalizadas

Uso de digitações

Rápida confecção dos laudos

Sem Laudos Esquematizado de Colpo, Vulva, Vagina e
Biopsia

Correto ortográfico

Sem resultado da Citologia

Imprime atestados, recibos, preparos, etc.

Sem Apoio a Decisão.

Laudos Padrões somente com 1 clique.

Sem Centro de Estudos

Tela de Apresentação do Sistema Textual

✓ Laudo normal pré configurado, necessitando apenas dar um clique:
Clicando:

Modelo de laudo de Colpo Normal (DEMONSTRATIVO):

LAUDO ESQUEMATIZADO (Comercializado separadamente)

INFO: Dê um duplo clique em cima da imagem:

INFO: Coloque quantos carimbos forem necessários. Repare que é possível informar as medidas.

Para mandar imprimir junto com o relatório, basta clicar em “imprimir”:

Mandando imprimir:

Adicionando/editando/excluindo Frases
Mexendo nas Frases Passo a passo

1 Clique na “Lupa” de algum assunto:

Ficando:

1.1

Clique em “Cadastro de Itens”

1.2

Adicionando: Basta preencher os Campos pedidos.

OBS: O campo “atalho” é o nome do que vai aparecer na tela inicial para você identificar a respectiva
frase.

1.3

Clique em “salvar” e pronto, sua frase está criada. Volte para tela inicial e verifique.

1.4

Clique para testar:

OBS: Observe que eu precisei clicar somente em “Colo Anormal” e a frase do “Diagnóstico” saiu
automaticamente. Ela pode ser muito útil para agilizar um acontecimento rotineiro.
Crie quantas frases forem necessárias e em qualquer “Lupinha”.
Para apagar o texto da frase, utilize o “X” ao lado da “lupa” ou ainda, selecione todo o texto e apague com a
botão do teclado (Back Space)

2

Outro modo de seleção de frases
2.1 Clique em qualquer “lupa” e aparecerá essa imagem:

2.1 Basta dar Duplo Clique na frase desejada ou ainda a selecione (com 1 clique) e aperte no botão
“Fechar”
3

4

Editando Frase:
3.1 Clique na “Lupa”, logo após em “Cadastro de Itens” e selecione a frase desejada.

3.2 Ao selecionar, faça as edições desejadas e clique em “Salvar”
Excluindo.
4.1 Faça o mesmo caminho do tópico 3.1, mas ao invés de editar a frase, clique em “Excluir” e logo
depois em “salva”

