
INSTRUÇÕES PARA ANEXAR IMAGENS:

• Em seu acesso na ÁREA DO PRESTADOR, selecione a opção RELAÇÃO GUIAS EMITIDAS.

• Existem várias formas de localizar a guia, você pode por exemplo, preencher os campos EXECUTANTE, o
PERÍODO em que a guia está contida e o formato do relatório que sempre deve ser ANALÍTICO depois, 
basta clicar em LISTAR AUTORIZAÇÕES.

E as guias aparecerão listadas logo abaixo clicando no ícone de lápis, você poderá editar a guia e anexar suas
imagens.

• Dentro da tela de ALTERAÇÃO DE GUIAS, o prestador deverá clicar na opção ANEXOS, onde 
vai se abrir as opções para selecionar os RX a serem anexados a guia.



• Depois Selecione o tipo de Imagem que você deseja anexar:

• E o número do dente desejado ou a região. (*se houver)

• Depois, é só clicar em ALTERAR GUIA no rodapé da página. 
E pronto! A imagem estará  anexada a guia, e disponível para consulta.

Para melhor entendimento, segue abaixo quadro de legenda para nomeação das imagens.



Entenda que, para anexos acima de 01 Rx Periapical por imagem seleciona-se a opção: 
PER – LEVANTAMENTO.

E para mais de uma região da Bite Wing por imagem seleciona-se a opção:
BW – LEVANTAMENTO.

Para a opção Modelo ortodôntico, selecione a opção FOTO – FOT.

INSTRUÇÕES PARA VISUALIZAR O HISTÓRICO RADIOGRÁFICO DO PACIENTE:

• Para ter acesso ao histórico radiográfico do paciente em seu acesso na WEB, entrar na aba 
RELATÓRIOS/CONSULTAR IMAGENS. 

• Clicar na LUPA para pesquisar pelo nome do beneficiário.



• Digitar o nome como impresso na carteirinha, clicar em localizar e depois no nome do beneficiário 
que aparecerá, selecionando o mesmo.

• Depois basta clicar no usuário, e seu código de carteirinha aparecerá. 
Então basta clicar em consultar e você terá acesso ao histórico radiográfico do paciente.

Em caso de dúvidas, gentileza entrar em contato com a operadora.

(31) 30486100 Grande Bh
0800 701 3803 Demais localidades


