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.

Você deve seguir estes 3 passos para fazer a atualização do seu aplicativo e também do seu
cadastro.
1-) Desinstale o aplicativo Vidas Raras do seu Celular
( Você NÃO vai perder o seu cadastro )

2-) Baixe a nova versão do Aplicativo Vidas Raras e instale.

3-) Atualize o seu cadastro.

1-) Desinstale o aplicativo Vidas Raras do seu Celular ( Você NÃO vai perder o seu
cadastro )

Para desinstalar o aplicativo no
IPhone:

Toque em cima do aplicativo Vidas Raras
exibido na tela, e pressione o ícone por
alguns segundos. Logo em seguida, todos
os aplicativos começarão a tremer, e
exibirão um "X" no canto superior esquerdo
de seus ícones

Para desinstalar o aplicativo no
Android (os procedimentos abaixo
dependem da versão do seu Android):

Passo 1. Acesse o menu do Android e
localize o aplicativo que você quer
desinstalar. Feito isso, toque sobre ele e
mantenha o dedo pressionado;

Passo 2. Arraste o ícone do aplicativo
para “Desinstalar”, no canto superior
esquerdo da tela. Por fim, toque em “OK”
para confirmar a desinstalação;

2-) Baixe a nova versão do Aplicativo Vidas Raras e instale.

Onde encontrar a versão mais atual do 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

3-) Atualize o seu cadastro.
Após baixar o novo 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 "Já sou cadastrado".

2-)
Você deve entrar com seu e-mail e senha, ou , se
fez o cadastro através do Facebook deve apertar o
botão "Logar com Facebook".

3-)
Aperte o botão "Notificações - Resultados"

Aperte os três pontinhos (circulo vermelho) e
aparecem as informações do seu cadastro para
serem

editadas.

Neste

momento

você

pode

atualizar o seu cadastro e inserir uma foto ou trocála.

* 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 *

