Aplicativo "Vidas Raras", o que é ?

O aplicativo VidasRaras foi criado com o objetivo principal de dar "voz" as pessoas
acometidas por uma doença rara.
O grande problema sempre foi a falta de informação e o isolamento das pessoas, pois fora os
grandes centros urbanos, dificilmente existe informação sobre doenças raras.
O Aplicativo funciona para as plataformas IOS e Android, onde as pessoas fazem o seu
cadastro identificando se é um paciente, ou familiar, ou profissional da Saúde, ou mesmo
"amigo" da causa e a partir daí começam a interagir com as mensagens de aviso e
perguntas.
E através das respostas as nossas perguntas conseguiremos iniciar um mapeamento inédito
no Brasil. Precisamos "entender" o que os "raros" pensam, o que sentem, o que precisam,
qual a expectativa, quais as angústias, enfim, procurar "conhecer" para tentar "atender" as
mínimas necessidades para que tenham uma qualidade de vida digna.
Como todos sabem, o Brasil é um país de contradições, e como nós somos "raros", ou seja, a
minoria, se não conseguirmos disseminar informações sobre doenças raras e unirmos forças
entre sociedade em geral, pacientes e governo, dificilmente conseguiremos lutar em
igualdade.
Este aplicativo está embasado em normas internacionais de sigilo, onde não temos acesso a
informações pessoais, as informações que trabalhamos são puras estatísticas, somente
percentuais, sem nomes, sem cor ou religião.

Onde encontrar o aplicativo "Vidas Raras" ?
O aplicativo pode ser baixado para IPhone e para Android através dos link abaixo:

IPhone
https://itunes.apple.com/us/app/vidas-raras/id1179161943?mt=8

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.holdingnet.Vidasraras
&hl=en

Após baixar o aplicativo para meu celular, o que devo fazer ?
Você deve seguir estes 3 passos, é fácil, é rápido, é importante !!!

1-)
Você deve entrar no aplicativo em seu celular e
apertar o botão "Cadastrar".

2-)
Você tem a opção de criar o seu cadastro através do
Facebook

ou

preencher com seu e-mail e uma

senha.
Pode

ser

colocada também uma foto em

seu

cadastro, basta apertar na imagem da câmera
fotográfica em vermelho.

* Para escolher a "Patologia" basta digitar
corretamente as letras iniciais e irá aparecer
uma lista, e você escolhe a Patologia desejada.

* è muito importante você preencher todos os
dados possíveis *

3-)
Após

preencher

todas

as

informações

do

seu

cadastro, aperte o botão "Próximo" e em seguida
aperte o botão "Iniciar Censo", responda todas as
perguntas de acordo com o seu perfil e seu cadastro
estará concluído.
A partir da conclusão do seu cadastro, você começa a
receber as mensagens e perguntas.

*

É

muito

importante

você

participar

das

pesquisas respondendo todas as perguntas.

Nas

perguntas

escolha

a

opção

que

você

entende que mais expressa a sua opinião. Não
deixe de responder, ajude-nos a melhorar o
mundo dos "raros".

Após responder ao "Censo" aparece esta tela, e você
pode apertar o botão "Notificações - Resultados",
as notificações ou perguntas devem aparecer neste
momento.

Caso

momento

não

respondida.

não
tem

apareça
nenhuma

é

porque

pergunta

neste
a

ser

Vamos entender um pouco sobre o funcionamento do aplicativo ??

No rodapé do aplicativo temos 3 opções, cada uma tem sua finalidade !!!

INTERESSES

Você pode escolher assuntos de sua
preferência, como exemplo, se não
deseja

receber

mensagens

de

"Política", basta apertar o botão
"Política" (fica escuro).

1

TERMOS DE USO

Explica

toda

a

política

de

privacidade do aplicativo. É muito
importante você ler.

Este botão
permite que
você tenha
acesso aos

CONTATO

seguintes
assuntos
Utilize esta opção toda vez que
precisar entrar em contato com a
nossa equipe, você escreve e nós
respondemos diretamente a você.

COMPARTILHAR

Essa funcionalidade permite
você

compartilhe

com

que
seus

contatos o link para baixar o
aplicativo Vidas Raras.
É uma maneira de você nos ajudar
a divulgar esta ferramenta.

2
Após apertar o botão da Árvore da Vida (2),
o aplicativo verifica todas as notificações e
perguntas ainda não respondidas. É uma
maneira de você estar sempre em dia com
Este botão permite
que você tenha

as respostas.
Em

acesso as

seguida

bastar

apertar

o

botão

"Notificações - Resultados" e aparece na

notificações e

tela as notificações e pesquisas que você

pesquisas

ainda não visualizou ou respondeu.

3
Aperte o botão

3

do aplicativo para você

editar o seu cadastro.

Este botão permite
que

você

acesso
notificações
pesquisas

tenha
as
e

Como mostra na tela ao lado, ao apertar
os

três

pontinhos

(circulo

vermelho)

aparecem as informações do seu cadastro
para serem editadas. Neste momento
você pode atualizar o seu cadastro e
inserir uma foto ou trocá-la.

Como faço para responder uma pergunta que chegou pelo aplicativo ?

Ao receber uma pergunta através do aplicativo (quadro
vermelho ao lado) basta você apertar em cima da
pergunta para responde-la.

Em seguida escolha a resposta que mais condiz com a sua
opinião. É muito importante responder o que você
realmente acha, uma resposta que reflita sua opinião.

