
ACESSO RESULTADOS WEB



Escolha o 
navegador web de 

sua preferência



Navegar aberto
Digitar o endereço:

www.apaecg.org.br na 
barra de endereços





Clique
em”Resultados de 

exames”



1 – Clicar em: Convênio
2 – Inserir o código do convênio
3 – Inserir a senha do convênio
4 – Clicar em login



• Ler as informações pelo menos uma vez ao dia.
• Após leitura, clicar em confirmar.



Nome Paciente

1 – Nome município

2 – Data inicial próximo dt coleta

3 – Data final dia atual

4 – Plano = Postos de coleta

5 – Nome = Colocar a pesquisa

6 – Nome Mae = Pesquisar nome da mãe

7 – Pesquisa por data de nascimento



• Colocar a data inicial mais próxima da data de coleta do paciente.
• A pesquisa por nome pode ser realizada por nome ou sobre nome. Não utilizar “ç” ou acentuação
• Basta pressionar a tecla “TAB” para fazer a pesquisa, não precisa clicar em nada, só pressionar a tecla “TAB” e aguardar o resultado
• Se for pesquisar pelo nome da mãe não precisa preencher o campo nome do paciente
• Pesquisa por data de nascimento não precisa preencher o campo nome do paciente nem nome da mãe, coloque apenas a data de 

nascimento.
• Atentar-se para a coluna “Recoleta”, se houver o ícone de um impressora, isso quer dizer que houve uma recoleta e a mesma não 

chegou ao laboratório. Clicar no ícone imprimir a solicitação de recoleta e fazer a coleta do paciente e enviar o mais rápido possível.
• Para saber qual exame foi solicitado a recoelta clicar no ícone da lupa ao lado esquerde da coluna requisição

Colocar o nome a ser pesquisado

Nome Resultado da pesquisa



• Ao clicar no ícone da “Lupa”, você será direcionado para a tela de pesquisa otimizada.

Ver próximo slide

Colocar o nome a ser pesquisado

Nome Resultado da pesquisa



Tela de pesquisa otimizada
• Tela de pesquisa otimizada, nota-se que nessa tela o “Nome 

paciente”, vem antes da data , com isso a pesquisa demora menos 
tempo para fazer a busca.



• Tela de impressão de pedido de recoleta.
• Clicar no ícone da impressora e imprimir a solicitação de 

recoleta e fazer a coleta do paciente no material 
indicado no pedido.

Nome paciente

Profissional que fez a solicitação de recoleta



Nome Paciente
Nome mãe paciente

Material a ser coletado

Nome Paciente
Nome mãe paciente

Número cartão SUS

Número cartão SUS

Número telefone

Endereço

Endereço

Imprimir
Ficar com uma via

Encaminhar a 
outra via junto 
com a amostra 

coletada



Nome paciente

Tela de exame
Nessa tela podemor

ver a previsão de 
liberação dos exames 
e casa haja recoleta
pode ver para qual 

exame foi solicitado a 
recoleta



Quando a amostra chega no laboratório, a coluna recoleta fica com um 
check verde, indicando que houve uma recoleta e a mesma já chegou no 

laboratório



Situações:
• Liberado: Indica que os exames estão liberados.
• Parcial: Indica que houve uma recoleta e a mesma está em análise.
• Parcial/Falta Material: Indica que houve uma recoleta e a mesma não chegou 

ao laboratório.
• Em andamento: Indica que os exames não estão prontos e estão em analise 

técnica.



Laudo liberado e 
pronto para 

impressão, basta 
imprimir e entregar 

ao paciente.



AO TERMINAR DE FAZER AS
PESQUISAS, CLICAR NO CANTO 
SUPERIOR DIREITO EM PERFIL E 

CLICAR EM SAIR.



Informações 
de Contato

• IPED/APAE = 67 3348-7800
• E-mail: iped.apae@apaecg.org.br

• Alexandre B. N. de Souza
• 67 3348-7821 ou 67 3348-7832
• E-mail: ti.apae@apaecg.org.br



OBRIGADO


