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Para iniciar o preenchimento é necessário aceitar os 
termos. Leia-os atentamente antes de prosseguir



Se essa mensagem aparecer significa que você não aceitou 
os termos, retorne na tela de Consentimento e aceite



Preencha os seus dados de identificação. Esses dados só 
terão de ser preenchidos no primeiro acesso



Nós próximos, basta inserir seu CRM+UF (EX: 123456SP) e 
seus demais dados serão carregados automaticamente 



Prossiga inserindo o CPF do paciente. 



Se ele não havia sido inserido no sistema, todos os dados 
estarão em branco 



Para retorno de pacientes, o sistema traz as informações 
previamente preenchidas para que você apenas acrescente 

ou ajuste os dados necessários



Navegue entre as abas para inserir os dados



Você pode navegar entre as abas por quantas vezes precisar, 
ao finalizar vá até a última aba e clique em “Enviar dados”



Pronto! Essa mensagem confirma o sucesso do envio



Obrigado por ajudar a ABN a se 

posicionar nesse cenário de epidemia 

COVID19. 

Por meio da análise desses dados será 

possível obter informações que 

auxiliarão na tomada de decisão a 

respeito da suspensão dos DMD.



Suporte

Nosso atendimento é 100% remoto, ou seja, por whatsapp, 
e-mail e em casos de maior necessidade podemos acessar o 

seu computador. 

Para este último usamos o TEAM VIEWER, um software 
leve e seguro, contratado pela nossa empresa 
exclusivamente para atender nossos usuários.

Não se preocupe, vamos te guiar passo a passo! 



Passo 1: Acesse nosso site: prontmed.com

Passo 2: Clique em Ajuda

https://www.prontmed.com/


Passo 3: Clique no botão azul claro “Download Team Viewer” 



Passo 4: O programa será baixado automaciamente. Quando terminar 

clique sobre o local indicado para instalar



Passo 5: Ao finalizar a instalação o sistema será aberto e irá te mostrar 

um ID e uma senha (password). Nos informe esses dados.

Não se preocupe, você saberá que estaremos conectados e assim que 

terminar o atendimento sairemos da sua máquina.



Qualquer dúvida, estamos à disposição!

Whats App

(11) 9.9960-2353

E-mail

suporte@prontmed.com


