
Como visualizar meus exames de imagem? 
 

Para visualizar seus exames, acesse http://www.unimedsjc.com.br e clique em Resultado de Exames de Imagem. 

Informe seu protocolo e senha, recebidos no momento do atendimento. 

Se você já tiver uma conta cadastrada no ClickVita, é possível entrar com seu e-mail e senha. Neste caso é necessário informar seu 
endereço de e-mail para que seus exames sejam vinculados à sua conta existente. 
 

 

Após acessar a plataforma, você pode visualizar o laudo e as imagens de seus exames, se houver. Basta clicar nos respectivos ícones ao lado 

direito da descrição do exame, conforme destaque abaixo: 

 

http://www.unimedsjc.com.br/


Visualização de Laudos 
 
Ao clicar no ícone de Laudo, o mesmo será exibido conforme exemplo abaixo: 
 

 
Visualizador de laudos 

 

Visualização de Imagens 
 
Ao clicar no ícone de Imagens, será aberto o Visualizador Web das imagens: 
 

 
Visualizador Web de imagens  



Visualização de Séries 
 
Dependendo do tipo do exame, suas imagens podem estar agrupadas por séries de imagens. Para alternar entre as séries de imagens, clique no 
botão Barra de Séries no canto superior esquerdo da tela e escolha a série desejada, clicando na mesma:  
 
 

 
Barra de séries 

 
 
É possível escolher o layout das séries (a forma como as séries serão exibidas), de apenas uma série até 4 séries. O visualizador traz as séries 
por ordem, mas você pode escolher as que quiser. Basta selecionar a série clicando com o botão esquerdo do mouse, manter o botão pressionado 
e arrastar a série para o painel desejado. 
 

 
Opções de layout dentro da Barra de séries 

  



Também é possível exibir a linha de referência. As linhas de referência mostram a posição de uma série em relação à outra, quando duas ou mais 
séries do mesmo exame estiverem abertas. 
 

 
Layout 1x3 com linha de referência. 
 
 

Barra de Ferramentas 
 
O Visualizador também permite aplicar zoom, janelamento, entre outras funções. Ao passar o mouse sobre elas, suas funções serão exibidas. 
Segue abaixo uma breve explicação das principais funções. 
 

Para visualizar ou esconder a barra de ferramentas, é só clicar no ícone  ou  no canto inferior direito da tela. 
 

 
Barra de ferramentas 
 
Deslocamento: Permite mover a imagem. Para aplicar o deslocamento na imagem, selecione o ícone e mantenha o botão esquerdo do mouse 
pressionado, arrastando-o. 
 
Zoom: Para aplicar zoom na imagem, selecione o ícone e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastando-o. A porcentagem de 
zoom será mostrada no canto inferior direito da tela. 
 
Janelamento: O janelamento é um ajuste de brilho e contraste da imagem. Para aplicar janelamento na imagem, selecione o ícone e mantenha o 
botão esquerdo do mouse pressionado, arrastando-o. Os valores de janelamento serão mostrados no canto inferior direito da tela. W indica largura 
(width), que é a amplitude da janela na escala Hounsfield que será usada na imagem. Ela altera o contraste da imagem. L indica o nível (level) da 
janela. Este deve ser o valor do tom de cinza correspondente à densidade média da estrutura a ser analisada. Ele altera o brilho da imagem. 

Também é possível escolher janelamentos pré-definidos através do ícone  
 

As ações de deslocamento, zoom e janelamento estão fixadas nos botões do mouse: esquerdo para zoom, botão do meio (scroll) para 
janelamento e direito para deslocamento. Os botões do meio e da direita são fixos, enquanto a ação do botão esquerdo pode ser alterada, 
selecionando a opção desejada na barra de ferramentas. 
 
Paleta: É possível inserir paletas de cores pré-definidas. Para isso, clique no ícone e selecione a paleta desejada. 
 
Retângulo: O retângulo é uma ferramenta para medições de áreas retangulares. Ela nos proporciona algumas medidas como: perímetro em cm, 
área em cm², média (hu), desvio (hu), mínima e máxima (hu). Selecione esta opção através do ícone. Para redimensionar o retângulo, clique nas 
extremidades e movimente-o, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse. 
 
Elipse: Esta função faz medições na imagem através da elipse. Esta ferramenta nos proporciona algumas medidas como: perímetro em cm, área 
em cm², média (hu), desvio (hu), mínima e máxima (hu). Selecione esta opção pelo ícone. Para redimensionar a elipse, clique nas extremidades e 
movimente-a, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse. 



 
Régua: Através da régua é possível fazer medições na imagem. Selecione a régua através do ícone. Para alterar o seu tamanho, clique em uma 
das extremidades, arrastando no comprimento desejado. O comprimento é apresentado em milímetros. 
 
Ângulo: Com esta ferramenta, basta traçar duas retas (que se cruzem ou não) para a medida ser calculada. Sempre será mostrado o ângulo 
interno e o adjacente. Clique no ícone para inserir o ângulo. Para movimentá-lo, clique nas extremidades e arraste, mantendo pressionado o botão 
esquerdo do mouse. 
 
Rotação: Através desta ferramenta é possível rotacionar a imagem 90º para esquerda ou para a direita. Clique sobre o ícone e escolha a opção 
de rotação. 
 
Espelhamento: Com esta ferramenta podemos espelhar a imagem verticalmente ou horizontalmente. Clique sobre o ícone e escolha a opção de 
espelhamento. 
 
Restaurar imagem e apagar anotações: restaura a imagem original, retirando janelamento, paletas, etc. e apaga as anotações (régua, ângulo, 
etc.). 
 
Cor da anotação: É possível escolher a cor das anotações (régua, elipse, etc.). 

 


