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Todo exame enviado, de qualquer modalidade, DEVE 

SER PATOLÓGICO (única exceção é o USG obstétrico). Exames e 

laudos normais serão reprovados pelas nossas comissões.

Para exames de TC e RM, recomenda-se ainda enviar 

um bloco de “imagens chaves”, com reformatações /

reconstruções (quando pertinentes), mostrando os principais

achados patológicos do exame.

Para exames de TC é obrigatório o relatório da dose 

junto com as imagens.
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SUBMISSÃO DE EXAMES NA PLATAFORMA AMBRA

Um e-mail será enviado ao responsável pela submissão de imagens e 

laudos, contendo um link que o direcionará para a área de envio de exames da 

plataforma.



SUBMISSÃO DE EXAMES NA PLATAFORMA AMBRA

Um e-mail será enviado ao responsável pela submissão de imagens e 

laudos, contendo um link que o direcionará para a área de envio de exames da 

plataforma. 



SUBMISSÃO DE EXAMES NA PLATAFORMA AMBRA

A página para o envio dos exames será está, exibida abaixo.

O responsável deverá entrar com o endereço de e-mail e clicar em “Continuar”.



SUBMISSÃO DE EXAMES NA PLATAFORMA AMBRA

Após inserir o e-mail, a página abaixo será exibida para o responsável pelo envio dos exames.
Esta é a seção em que navegamos pelas mídias, (Computador/ CD /USB) em busca do 
exame requerido, caso as imagens sejam DICOM, clique diretamente em ‘’ESCOLHER 
PASTA DICOM’’ . Navegue pelas pastas e selecione aquele que contém as imagens Dicom 
ou arraste a pasta até a área demarcada “Arraste e soltes os arquivos aqui”.



SUBMISSÃO DE EXAMES NA PLATAFORMA AMBRA

Aguarde pela conclusão do 
escaneamento das imagens.

O tempo gasto durante este 
processo dependerá da quantidade 
de imagens a ser enviada e da 
capacidade de processamento do 
computador que está realizando a 
tarefa.



SUBMISSÃO DE EXAMES NA PLATAFORMA AMBRA
Após a verificação e processamento iniciais, será exibida a página contendo os detalhes do exame.
Confira as informações e selecione os dois campos obrigatórios para o envio do exame: 
a – Terminologia referente ao exame; 
b – “Eu entendo que este exame será compartilhado com e-mail do solicitante – Nome do solicitante, 
Eu tenho autoridade para compartilhar este estudo”. 
Caso não queira utilizar a ferramenta de Máscara de Pixels da Ambra (para anonimização), prossiga 
com o envio clicando em “Carregar os exames selecionados”. 



SUBMISSÃO DE EXAMES NA PLATAFORMA AMBRA

Após utilizar a ferramenta de Máscara de Pixel, ou avançar com o 
carregamento da forma tradicional, a barra de status informando o 
estágio do processamento e envio de imagens será exibida. 
Aguarde até atingir 100%. 



SUBMISSÃO DE LAUDOS 

Após o carregamento completo a página abaixo será exibida para o responsável pelo 
envio do exame.
Neste momento será necessário anexar o laudo correspondente ao estudo enviado 
Clique em “Escolher arquivo” e navegue entre as pastas até o documento desejado.

Clique no botão 
“Carregar laudo”.
O processo de envio 
de imagens e laudo 
para este exame 
está concluído.

Os laudos devem 
estar 
obrigatoriamente 
em PDF.



ANONIMIZAÇÃO DO 
EXAME PARA A 
SUBMISSÃO



ANONIMIZAÇÃO DO EXAME PARA A SUBMISSÃO

Caso deseje utilizar a ferramenta, selecione a opção “Utilizar a ferramenta de Anonimização 
antes do envio” e em seguida, clique “Carregar os exames selecionados”.

Ao utilizar a 
ferramenta de 
Máscara de Pixels, a 
janela ao lado será 
exibida



ANONIMIZAÇÃO DO EXAME PARA A SUBMISSÃO
Aguarde o carregamento das imagens dentro da ferramenta, e em seguida, será exibida a janela ao 
lado com a imagem do exame.

Ao selecionar (Clicar + arrastar) a área 
desejada para anonimizar, irá abrir um 
campo com quatro opções:
“Delete Mask” – Para deletar a máscara 
criada;
“Study” – A máscara será aplicada a nível de 
estudo (todas as imagens);
“Series” – A máscara será aplicada apenas 
para a série de imagens atual do exame;
“File” – A máscara será aplicada apenas na 
imagem atual. 

Após finalizar a aplicação da máscara de 
anonimização, clique em  “Atualizar as 
imagens”



PONTOS DE   
ATENÇÃO DURANTE 
A SUBMISSÃO



PONTOS DE ATENÇÃO DURANTE A SUBMISSÃO 

Quanto ao envio de exames repetidos: não é permitido esse tipo de envio, ou seja 
exames repetidos serão bloqueados.  
Caso o exame selecionado já tenha sido carregado anteriormente, a mensagem 
abaixo será exibida



PONTOS DE ATENÇÃO DURANTE A SUBMISSÃO 

Quanto ao envio de exames incorretos: Após selecionar a opção “Terminologia do 
exame”, a plataforma informará quais são os pré-requisitos para que o exame seja 
aprovado durante a triagem.

Os critérios são fatores determinantes no momento da triagem e resultarão na 
reprovação do exame.



PONTOS DE ATENÇÃO DURANTE A SUBMISSÃO 

Confira as informações e 
preencha os campos 
obrigatórios para o envio
do exame:

• Equipamento
• Ano do equipamento
• Modalidade do exame
• Terminologia referente à 

modalidade do exame.

Autorize o envio do exame para a 
plataforma 



DICAS PARA O PROCESSO DE SUBMISSÃO

No caso de imagens que 
estejam em CD ou Pendrive, 
recomendamos que seja movido 
os arquivos primeiro para o 
computador, para depois 
realizar o envio para plataforma.

Atenção: A cópia das imagens 
pode ser realizadas para 
qualquer diretório do 
computador, nesse exemplo a 
cópia foi feita para área de 
trabalho.



DICAS PARA O PROCESSO DE SUBMISSÃO

Ao selecionar a pasta do exame verifique se existe mais de uma entrada de exame na 
plataforma.
Isso ocorre, pois as imagens presentes na pasta possuem um dado único (Study_UID) 
diferente entre elas, sendo considerado dois ou mais exames em qualquer PACS ou 
Visualizador.

Atenção: Ao enviar os 
exames dessa forma, 
não será possível anexar 
o laudo ao mesmo, o 
que resultará na 
necessidade do reenvio 
do exame.



DICAS PARA O PROCESSO DE SUBMISSÃO

Caso tenha algum problema no 
envio ou na anonimização do 
exame, é possível utilizar a 
ferramenta F12 (Console) do 
navegador para verificar se 
existem erros durante o processo.
Na aba superior em “Network” e 
na aba inferior em “Console”, será 
possível verificar erros, que 
estarão destacados em vermelho.

Atenção: Em caso de erro, entre 
em contato com o suporte.



Esperamos que este tutorial possa 
esclarecer as principais dúvidas a 
respeito do processo de envio de 
imagens e laudos na plataforma 
Ambra. Porém estamos a disposição 
nos envie sua pergunta através do 
canal fale conosco no site do CBR.

Atenciosamente, 
Equipe Qualidade CBR


