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* Para sua segurança troque sua senha no primeiro acesso.

1 -  Clique em 
“resultados” no 
cabeçalho ou no 
menu lateral a direita 
para abrir a tela de 
login. 

2 -  Caso tenha optado 
pela opção do 
menu lateral, 
insira seu usuário 
e senha recebidos 
no atendimento 
presencial.

3 -  Caso tenha optado 
pela opção do 
cabeçalho, aparecerá 
esta tela. Insira 
seu usuário e 
senha recebidos 
no atendimento 
presencial.

COMO ACESSAR 
OS RESULTADOS DE EXAMES

ÍNDICE
1- Como acessar os resultados de exames         3

2 - Como redefinir / alterar a senha de acesso      6 

3 - Requisitos técnicos do dispositivo                   9

4 -  Quando os gráficos de resultados estão 
habilitados para visualização                     10

1

1

2

3



4 5

5

6

4
4 -  Clique em “Último Resultado” ou no número  

da OS localizados à esquerda da tela.
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7 - Resultado de seu exame.
8 - Para arquivar o resultado ou imprimir, clique em “imprimir laudo”.

5 - Informações sobre seu exame.
6 - Clique para acessar os resultados.

9 - Na parte superior direita, terão as opções para baixar e/ou imprimir.
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Para a recuperação de senha é preciso ter fornecido um e-mail 

válido para cadastro no ato do atendimento com nossa equipe.

1 - Para alterar sua senha, clique em “esqueci minha senha”.

2 - Clique em “esqueci minha senha” na próxima página.

COMO RECUPERAR SUA 
SENHA DE  ACESSO

2

3 -  Preencha todos os campos da caixinha. E você receberá em seu 
e-mail uma nova senha. 

1 -  Clicar na seta ao lado do seu nome, e depois em alterar  
senha/identificação.
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Para alterar a sua senha, você deve:

1
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2 -  Abrirá uma caixinha com seu número de usuário e abaixo você 
deve colocar a senha atual, a nova senha e confirmar a nova senha 
e clicar em alterar.

3 -  Aparecerá uma caixinha para confirmar a alteração de senha, 
basta clicar em ok e a senha será alterada. 

REQUISITOS TÉCNICOS 
DO DISPOSITIVO
Os resultados dos exames laboratoriais realizados no Laboratório Lustosa 
podem ser acessados pela Internet.

SEGUEM ABAIXO OS PRÉ-REQUISITOS PARA QUE O ACESSO 

SEJA FEITO ADEQUADAMENTE:

1º - Navegador padrão 

Internet Explorer versão 

7 ou superior.

2º - Plugin do Java 

versão 8 update 60 ou 

Superior, verifique se o seu 

computador possui este 

plugin instalado, clicando 

neste link “Verificação Java”.

3º - Adobe Reader versão 

10 ou Superior. Caso seu 

computador não possua 

este plugin instalado 

clique neste link “Instalar 

Adobe Reader”.

4º - Adobe Flash Player 

10 ou Superior. Caso seu 

computador não possua 

este plugin instalado 

clique neste link 

“Instalar Flash Player”.
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QUANDO OS 
GRÁFICOS DE 
RESULTADOS ESTÃO 
HABILITADOS PARA 
VISUALIZAÇÃO

Os resultados de exames que também 

são disponibilizados em gráficos para 

acompanhamento, obrigatoriamente:

São exames de rotina;

Não possuem análises compostas, como é o 

caso do Colesterol.

Alguns exemplos de exames que possuem 

esta funcionalidade: Glicemia, T4Livre, TSH, 

dentre outros.

Importante: mediante qualquer necessidade de revisão no laudo 

(inclusive a atualização de valores de referência) o conteúdo 

dos gráficos será zerado e iniciará nova contagem a partir dos 

próximos exames posteriores à revisão.


