
Manual de Utilização
ABN - REDONE

Registro Brasileiro de Doenças Desmielinizantes do 

Sistema Nervoso Central



Insira seu login e senha. Ainda não tem? Envie uma 
solicitação para suporte@prontmed.com



Se for o seu primeiro acesso, o sistema irá solicitar o 
preenchimento de alguns dados pessoais



Clique em Ok



Clique sobre o botão Consultar/Criar Atend.



Para criar um novo paciente clique aqui. Um 
código de prontuário será gerado 

automaticamente, sempre em ordem 
numérica crescente



Preencha os campos de cadastro e clique em 
Salvar



Se o paciente já existe você pode buscá-lo por nome e 
sobrenome, para isso clique aqui



Você pode combinar parâmetros de busca como nome, 
sobrenome, período de atendimento, com/sem 

atendimentos



Ao clicar em Procurar o sistema retorna o 
resultado da busca.

Clique duas vezes sobre o paciente para abrir 
seu prontuário. 

Ou clique em Selecionar



Clique aqui para limpar a tela e atender outro paciente



Você pode buscar pelo código do prontuário, esse é o jeito 
mais rápido



Aqui você visualiza 
o histórico de 

consultas

Ao clicar num atendimento, aqui você 
poderá consultar os dados registrados

Se precisar alterar o 
cadastro, clique 

aqui



Antes de iniciar o atendimento de 
um paciente novo, é obrigatório 

anexar o termo de consentimento 
assinado. Para imprimir o termo 

clique aqui.



Escolha o termo e 
clique em imprimir





Clique aqui para 
anexar o termo 

assinado

Ao abrir a tela de 
anexos, clique no +



Selecione o seu 
arquivo e clique aqui



Agora sim, clique 
em Novo 

Atendimento



Navegue pelas abas 
e preencha as 
informações









Clique aqui para 
visualizar informações 

sobre o EDSS. 



Assim você poderá 
checar antes de 

calcular o resultado



A Ficha básica, além das 
suas próprias questões,  
concentra o resumo dos 

dados registrados nas 
etapas anteriores



A vantagem é que você 
pode imprimir essa etapa 

e dar ao paciente







A aba Projetos reune protocolos específicos de projetos de pesquisa do REDONE. Você 
participa de algum? Entre em contato conosco! É de direito dos associados utilizar o 

prontuário do REDONE para registrar os seus dados.
Imprima o formulário de solicitação no botão acima e envia para os responsáveis.





Um exemplo de projeto 
específico em andamento 





O sistema parece estar desconfigurado? Pode ser a escala. Siga os 
passos:

1. Na área de trabalho clique 
com o botão direito do 

mouse, depois em Display 
settings (ou Configurações de 

exibição)

2. Localize a opção Scale and 
Layout (ou Ajustar Escala e 
layout) e altere para 100% 

(recomendado)



Qualquer dúvida, estamos à disposição!

Whats App:

(11) 9.9960-2353

E-mail

suporte@prontmed.com


