INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DE EXAMES – PADI

Todo exame enviado, de qualquer modalidade, DEVE SER
PATOLÓGICO (única exceção é o USG obstétrico). Exames e laudos normais
serão reprovados pelas nossas comissões.
Nos exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância
Magnética, onde milhares de imagens podem ser adquiridas, o total de imagens
enviadas não pode ultrapassar 1.500 imagens, devendo-se selecionar as
principais séries adquiridas.
Para exames de TC e RM, recomenda-se ainda enviar um bloco de
“imagens chave”, com reformatações / reconstruções (quando pertinentes),
mostrando os principais achados patológicos do exame.
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Para os outros exames como Ultrassonografia, RX, DO e Mamografia,
essa restrição numérica não é necessária.
Todo exame deve ter um laudo que será anexado em formato PDF,
junto ao exame, no momento do envio das imagens. Nesse laudo não deve
constar o nome do paciente, o nome da clínica, e nem os nomes dos médicos
envolvidos (solicitante e radiologista que assinou o exame).
Imagens e laudos devem ser submetidos em uma sequência imediata,
pois uma vez submetido o estudo, não será possível anexar qualquer outro
arquivo posteriormente.
Recomendamos que os exames estejam salvos no Disco Rígido do
computador, que será utilizado para envio dos exames, a fim de melhorar o
desempenho do upload das imagens.

PARA INICIAR A SUBMISSÃO DE EXAMES
NA PLATAFORMA AMBRA
Um e-mail será enviado ao responsável pela submissão de imagens e laudos, contendo
um link que o direcionará para a área de envio de exames da plataforma.

A página para o envio dos exames será esta exibida abaixo.
O responsável deverá entrar com o endereço de e-mail e clicar em “Continuar”.

Após inserir o e-mail, a página acima será exibida para o responsável pelo envio dos exames.
Esta é a seção em que navegamos pelas mídias Computador/CD/USB em busca do exame requerido.
Caso as imagens sejam DICOM, clique diretamente em “Escolher arquivo”. Navegue pelas pastas e
selecione aquela que contém as imagens DICOM.
Caso desejar enviar imagens Não-DICOM, selecione a opção “Marque esta opção para enviar arquivos que
não sejam DICOM”, e então clique em “Escolher arquivo”.
Navegue pelas pastas e selecione aquela que contém as imagens.

Aguarde pela conclusão do escaneamento das imagens.
O tempo gasto durante este processo dependerá da quantidade de imagens
a ser enviada e da capacidade de processamento do computador que está
realizando a tarefa.

Após a verificação e processamento iniciais, será exibida a página contendo os detalhes do exame.
Confira as informações e selecione os dois campos obrigatórios para o envio do exame:
a – Terminologia referente ao exame;
b – “Eu entendo que este exame será compartilhado com e-mail do solicitante – Nome do solicitante ,
Eu tenho autoridade para compartilhar este estudo”.
Caso não queira utilizar a ferramenta de Máscara de Pixels da Ambra (para anonimização de US, por
exemplo), prossiga com o envio clicando em “Carregar os exames selecionados”.
Caso deseje utilizar a ferramenta, selecione a opção “Utilizar a ferramenta de Anonimização antes do
envio” e em seguida, clique “Carregar os exames selecionados”.

Caso escolha utilizar a ferramenta de
Máscara de Pixels, a janela acima será
exibida.
Aguarde o carregamento das imagens
dentro da ferramenta, e em seguida, será
exibida a janela ao lado com a imagem do
exame.

Selecione a área em que deseja mascarar
os pixels, e em seguida clique em “Upload
with changes”.

Após utilizar a ferramenta de Máscara de Pixel, ou avançar com o carregamento da forma
tradicional, a barra de status informando o estágio do processamento e envio de imagens será
exibida.
Aguarde até atingir 100%.

A notificação acima, informando que um exame foi enviado com sucesso para a localidade, será
enviada para o e-mail do solicitante.

A página acima será exibida para o responsável pelo envio do exame para
o PADI.
Neste momento será necessário anexar o laudo correspondente ao
exame. Clique em “Escolher arquivo” e navegue entre as pastas até o
documento desejado.
O arquivo escolhido será informado e então clique no botão “Carregar
laudo”.
O processo de envio de imagens e laudo para este exame está concluído.
Caso queira repetir o processo novamente para um novo exame, atualize
o link, e repita o processo desde a inserção do e-mail (conforme slide 4).

