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Tela Inicial
do Sistema

Acesso em https://revelanos.lais.ufrn.br/

Realizar cadastro e
acessar o sistema.

Demais informações
sobre o registro.

https://revelanos.lais.ufrn.br/
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Login/Cadastro

Acesso ao formulário
de cadastro no registro.

Campos para acessar o 
sistema.

Opção de recuperar
senha, caso o usuário
esqueça.
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Cadastro do Paciente — Autorregistro

1.  O usuário deverá informar qual 
	 o	perfil	que	deseja	cadastrar.

2. O paciente do autorregistro deverá ler com atenção as informações gerais sobre o  
 registro. Antes de prosseguir, o paciente pode ter acesso ao formulário da pesquisa.
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Cadastro do Paciente — Autorregistro

O paciente deverá preencher o formulário com seus 
dados pessoais. Só será permitido um cadastro por 
pessoa.

O e-mail cadastrado será utilizado para realizar 
login na plataforma.

Para	 finalizar	 o	 cadastro,	 é	 necessário	 aceitar	 os	
termos de uso e política de privacidade e apertar 
o botão “Cadastrar”. Logo após, será enviado um 
e-mail	de	confirmação	de	acordo	com	o	cadastrado.	
Siga as instruções do e-mail para acessar o registro 
pela primeira vez. 
OBS: verifique a caixa de spam do seu e-mail.
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Acesso ao Sistema

Após seguir as instruções enviadas por e-mail, o paciente  
poderá acessar o sistema conforme a seguinte tela:

Preencha os campos e
aperte “Entrar” para
acessar o sistema.
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Acesso ao Sistema
Primeiro Acesso

1ª Etapa: no primeiro acesso ao sistema, o paciente deverá ler com atenção o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa e o aceitar para poder seguir para as próximas 
etapas. Caso não aceite, o paciente pode escolher recusar termo.
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Acesso ao Sistema
Primeiro Acesso

2ª Etapa: preenchimento	dos	Dados	de	Identificação	do	paciente.

Caso	o	paciente	já	tenha	sido	avaliado	
por um neurologista, algumas 
informações serão coletadas.
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Acesso ao Sistema
Primeiro Acesso

3ª Etapa: preenchimento dos Dados Clínicos do paciente.

O menu de navegação permite que  
o usuário navegue entre as etapas
anteriores do formulário atual. A 
figura	mostra	que	o	usuário	está	na 
3ª etapa. Nessa situação, o usuário 
pode selecionar as etapas 1 e 2 para 
verificar	algo.	Caso	realize	alterações	
em	algumas	das	etapas,	é	necessário	
apertar o botão “Salvar” para que os 
dados	sejam	atualizados.



11

Acesso ao Sistema
Primeiro Acesso

4ª Etapa: preenchimento dos Dados do Tratamento do paciente.

Ao	final	da	página,	o	paciente	encontrará	
o botão para escolher um arquivo (.pdf,
.png,	.jpg	e	.jpeg)	com	o	resultado	da
eletroneuromiografia e/ou laudo do
neurologista confirmando que tem ELA 
(caso	o	paciente	tenha	esses	documentos).
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Acesso ao Sistema
Primeiro Acesso

Após preencher o formulário e enviar as respostas ao sistema, aparecerá o seguinte aviso:

Ao selecionar o botão “OK”, o usuário 
será direcionado para a página inicial 
com a lista dos pacientes cadastrados.
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Acesso ao Sistema
Informações do cadastro do paciente. Dados da pesquisa.

Acesso	ao	perfil	do	usuário	com	as	 
seguintes opções:“Editar dados” e “Sair”.



Em caso de dúvidas sobre o sistema, por favor, entre 
em contato com a nossa equipe pelo e-mail:  

contato.registro@lais.huol.ufrn.br


