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FOTOGRAFIAS NECESSÁRIAS CONSOANTE O TIPO DE LESÃO
A recolha de fotografias digitais obedece aos seguintes aspetos

As fotografias de zonas pilosas devem ser recolhidas a curta distância e sem interferência de pêlos, a menos que sejam estes o objeto da referenciação.

Fonte: Norma nº005/2014

Tipos
de lesão

Fotografia 
região anatómica

Fotografia (macro)
da lesão com régua

Extensas

Pigmentadas

Pequenas dimensões

Fotografia de
dermatoscopia
(se possível)
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SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÕES DA MÁQUINA FOTOGRÁFICA
Para a produção das imagens deverá recorrer a uma máquina fotográfica digital com a seguinte configuração
(recomendada)

• Configurada para 1024x768 pixels (máximo 6-7 megapixéis por fotografia enviada);
• Com capacidade de fazer macrofotografia a uma distância de 5 cm ou menos;
• Que permita focar através da lente e não usar lâmpada auxiliar em fotografia macro
(será, assim, capaz de se acoplada a dermatoscópio manual);
• Com capacidade de atenuar vibrações;
• Com flash que deve ser desligado para imagens a curta distância, a menos que seja um flash específico. É importante que a iluminação 
seja adequada, sempre a mesma e a câmara com o equilíbrio de brancos configurados para aquele �po de luz;
• Com equilíbrio de brancos automá�co ou configurável para os vários �pos de luz;
• Com sensibilidade (ISO) automá�ca ou configurada para 100 a 400 máx. (evitar ruído nas fotografias);
• Com foco ao centro de imagem ou em área restrita (especialmente importante em macrofotografia);
• Com medição de exposição ao centro.

Atenção: habitualmente a máquina fotográfica já é fornecida à Unidade do ACES devidamente configurada, não sendo necessário 
qualquer trabalho adicional, para este efeito.

Fonte: Norma nº005/2014
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DICAS PARA FOTOGRAFAR A LESÃO DA PELE
Dicas rápidas

• Tire a foto da lesão o mais perto possível, focada (foco automá�co) e de preferência sem flash.

• Tente que a lesão dermatológica esteja bem iluminada, se possível exposta à luz natural.

• Tire a foto de preferência com a aproximação de uma régua.

• Confirme no ecrã da máquina se a foto tem qualidade e mostra o que pretende que seja visto.

Transfira as imagens para o computador, com o cabo USB, 
de acordo com o indicado no úl�mo diaposi�vo (Anexo I).
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EDITAR A FOTO PARA UM TAMANHO MENOR QUE 1MB
O tamanho total máximo das fotos a anexar ao pedido de referenciação é de 1MB, pelo que 
poderá ser necessárioeditar as fotos, para que consiga anexá-las.

 
Antes de editar a foto, deverá renomeá-la para uma diminuição do risco de troca de iden�ficação:
clique com o botão  direito do rato e escolha ” mudar o nome”. Sugestão: dê-lhe por exemplo 
o nome de “ <data_de_hoje>_ <nome_do_doente>. Exemplo: “20180901_António_Manuel_Pereira”

Para editar a foto clique com o botão  direito do rato sobre a foto. Escolha “Abrir com” e uma
das seguintes opções “Microso� Photo Editor” ou “Microso� Picture Manager” 
ou “Fotografias” (consoante a versão do Windows).

Recorra às ferramentas/ícones de edição de imagens, tais como “Recortar” ou “Cortar”” 
e selecione apenas a zona de interesse.

A imagem depois de editada deve ser guardada novamente na pasta de origem: 
“Ficheiro” > “Guardar como”. (“Aceitar” que a nova imagem subs�tua a inicialmente guardada.)

GUARDAR

GUARDAR

EDITAR

EDITAR

A imagem, agora cortada e guardada na pasta de origem no PC, está pronta para ser anexada à referenciação feita através do AlertP1.
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CRIAÇÃO DO PEDIDO DE REFERENCIAÇÃO (CTH – ALERT P1)
Referenciação através do  So�ware Alert P1 ou através da versão online: h�p://p1.min-saude.pt

1.Pesquise o utente(certifique-se que
o  utente já existe na BD do CTH, caso contrário adicione-o). 
2.Selecione a especialidade “Dermatologia – rastreio teledermatológico”. 
3.Selecione a instituição de destino.

Ecrã da criação do novo pedido
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CRIAÇÃO DO PEDIDO DE REFERENCIAÇÃO (CTH – ALERT P1)

O PEDIDO ESTÁ CRIADO!

4. Registe a justificação (obrigatório).
5.Preencha os restantes campos do pedido.
6.Prima “OK” para gravar.
7.Depois de gravar, surge um aviso: “O seu pedido
foi criado com sucesso”. Prima o botão “Lido”.

Deverá focar o seguinte:
• Inicio
• Localização
• Sintomatologia
• Evolução
• Terapêu�ca
• Lesões prévias
• Sintomas extra cutâneos
• Patologias associadas
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ANEXAÇÃO DE FOTOGRAFIAS AO PEDIDO (CTH – ALERT P1)

8. Depois de criado o pedido, retorne ao documento
premindo o botão do detalhe “ícone do olho”.

9. Selecione “Documentos Anexos”.
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ANEXAÇÃO DE FOTOGRAFIAS AO PEDIDO (CTH – ALERT P1)

10. Preencha os campos obrigatórios, sinalizados com *.

Exemplo de preenchimento:
•Titulo do documento*: “foto_<apelido do doente>”, ou outro titulo
•Tipo do documento*: Relatório clínico (ou escolha da lista outro mais apropriado)
•Tipo de original*: fotografia
•Original fica com *: médico

11. Prima o botão de importação de imagens.
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ANEXAÇÃO DE FOTOGRAFIAS AO PEDIDO (CTH – ALERT P1)

12. Selecione a(s) imagem(s) que pretende importar. 13. Prima “OK” para gravar.

Nota: Pode anexar mais do que uma foto, desde que o tamanho total não exceda o tamanho de 1MB.

A IMAGEM FOI ANEXADA
COM SUCESSO.
O PROCESSO ESTÁ TERMINADO!
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ANEXAÇÃO DE FOTOGRAFIAS AO PEDIDO (CTH – ALERT P1)

Para abrir a imagem anexa ao pedido basta clicar em cima 
da imagem da “pré-visualização”.

Para fechar clique na seta no canto inferior esquerdo.

Visualizar imagem anexada

13



ANEXAÇÃO DE FOTOGRAFIAS AO PEDIDO (CTH – ALERT P1)

•Ligue a câmara ao PC através de uma porta USB, tal como faz para transferir ficheiros ou importar fotos.
•O PC irá reconhecer a câmara e pergunta-lhe o que quer fazer. Escolha “Abrir disposi�vo para ver ficheiros”.
•Abrir-se-á então a janela do explorador de ficheiros do Windows. 
•Na coluna da esquerda selecione o ícone da sua máquina fotográfica por baixo de “Computador”.
Vão abrir-se na coluna da direita as pastas da sua máquina. Abra o Cartão (“Card”) onde pensa que estão guardadas as fotos . Procure a pasta “DCIM>Camera”.
•Aparecerão listadas as fotos que �rou. Confirme se as úl�mas da lista são as que pretende.
•Sugere-se que crie uma pasta no ambiente de trabalho para guardar as fotos de dermatologia, chamada por exemplo “Fotos_derma”.
Faça “copiar e colar” à(s) fotografia(s) da pasta da máquina fotográfica para a pasta “Fotos_derma” do ambiente de trabalho.

Já transferiu a foto da máquina fotográfica para o PC.
É agora necessário editar a foto e anexá-la ao pedido de referenciação do Alert P1 
(siga os passos indicados no diaposi�vo 7 e posteriores) .
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