
Canal do médico

Para trocar a senha de acesso, siga o caminho: Na próxima tela, coloque a senha 
atual, a nova senha, a confirmação 
da nova senha e clique em Trocar.

Sistema
Minhas Configurações
Troca de senha

Mais vantagens:
antecipe o diagnóstico
tenha uma visualização prévia dos resultados
economize o tempo de suas consultas
acesso a todo histórico de exames do paciente

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
troque sua senha de acesso

Feito seu cadastro, acesse o nosso portal: 
http://portal.cura.net.br/
Insira seu login (CRM) e senha* na aba do Médico, 
depois clique em Entrar.

Nesta página você consegue acessar os 
resultados dos exames inserindo o nome do 
paciente, data de nascimento, código de 
atendimento ou código do paciente (presente no 
protocolo de entrega de resultados conforme 
imagem abaixo).

Com os primeiros caracteres digitados já é possível 
ter a relação de pacientes. 
Clique no nome que deseja consultar para continuar.

Feito isso, você será direcionado para a página a 
seguir, onde terá acesso ao laudo do paciente:

No box 1 você irá visualizar os dados pessoais do paciente.

A legenda informa se exame possuí laudos 
e/ou imagens.
Importante: Em caso de diagnósticos por 
imagens não indicamos a impressão 
doméstica.

* Caso não possua uma senha, entre em contato com o concierge 
pelo e-mail concierge@cura.com.br ou telefone 11 3075-3303.

Ganhe tempo acessando 
os exames de seus 

pacientes em nosso portal

Visualização de imagens

Controle do tamanho da imagem, garantindo melhor 
visualização dos detalhes.

Controle da qualidade da imagem. Variação de 70% até 100%.

Habilite ou desabilite o modo negativo da imagem.

Gire a imagem para ambos os lados.

Você pode baixar as imagens e salvar em seu computador, 
caso necessário.

Aperte o play e visualize o video com as imagens dos  exames.

Organize os exames por: Atendimento, Datas dos 
atendimentos ou Exames.

Ao selecionar o exame e clicar 
no ícone da impressora, você 
será direcionado para uma tela 
de visualização e poderá 
imprimir o laudo.

Você será direcionado para a página abaixo:
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Para criar seu cadastro, acesse o nosso site, 
http://www.cura.com.br,  e clique na aba do médico:

Preencha o formulário e aguarde 
nosso contato para finalizar o 
seu cadastro.

Na página a seguir, 
clique em CADASTRAR.


