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Introdução 
Todas as instruções neste guia do usuário descrevem como você, 

como paciente, usa o aplicativo móvel Kind no seu smartphone. Guias 

de usuário separadas estão disponíveis para os cuidadores. 
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Baixe o aplicativo 
O aplicativo Kind está disponível na App Store e no Google Play Store. 

Você pode digitalizar este código QR para encontrar facilmente o 

aplicativo: 

 

Log in 
Depois que um profissional de saúde o convidar para Kind, você 

poderá começar a usar o aplicativo. Faça isso: 

1. Depois de receber uma mensagem de texto convidando você a 

começar a usar o aplicativo, faça o download do "Kind app" na 

App Store ou no Google Play Store. 

2. Abrir o aplicativo Kind. 

3. Clique Faça login como paciente. 

4. Digite seu número de celular e clique em Obter o código de 

verificação. Siga as instruções no aplicativo. Dica: Clique em 

Permitir que notificações quando seu médico enviar 

mensagens a você. 

 

Agora, você já fez login no aplicativo. 
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Log out 
Você permanece conectado ao aplicativo móvel por 30 dias se não 

estiver efetuando logout ativamente. Você pode optar por sair a 

qualquer momento. Faça isso: 

 

1. Vá para a aba Mais. 

2. Clique Sair. 

 

Agora você saiu do aplicativo Kind. 

 

Entre em contato com o suporte 
Se você tiver problemas com o aplicativo, envie um email para: 

support@kind.app. 

 

Ver mensagens não lidas 
Se você permitiu que notificações sejam enviadas da Kind, você 

receberá uma notificação na tela inicial do seu celular quando o seu 

médico enviar uma mensagem para você. Faça isso: 

1. Faça login no aplicativo móvel como paciente. 

2. Vá para a aba Mensagens. 

Agora, você recebeu a última comunicação do seu médico. 

 

2019-10-09 

4 



 

 

Envie uma mensagem ao seu médico 
Você pode enviar uma mensagem para o seu médico a qualquer 

momento. Faça isso: 

1. Faça login no aplicativo móvel como paciente. 

2. Vá para a guia Mensagens. 

3. Clique na caixa de texto e escreva sua mensagem. Dica: Você 

também pode inserir uma imagem de fotos no seu telefone. 

4. Clique . 

 

Agora, você enviou uma mensagem ao seu médico. 

 

Responder ao formulário 
Para responde aos formulários do seu médico no aplicativo. Faça o 

seguinte: 

1. Faça login no aplicativo móvel como paciente. 

2. Vá para a aba Mensagens. 

3. Clique Responda o formulário. 

4. Clique no campo de texto, responda à pergunta e clique em 

enviar . A próxima pergunta aparece. Uma calculadora 

mostra em que pergunta você está e quantas perguntas o 

formulário tem no total. 

5. Responda a todas as perguntas. Dica: para alterar a resposta 

de uma pergunta, clique na sua resposta, altere a resposta e 

2019-10-09 

5 



 

 

reenvie. Quando todas as perguntas tiverem sido respondidas, 

uma mensagem final será exibida (epílogo). 

Agora, você respondeu a um formulário e seu médico pode acessar 

as respostas. 

 

Encontre postagens na biblioteca 
Se você estiver procurando alguma informação especial na biblioteca, 

poderá usar o campo de pesquisa. Faça o seguinte: 

1. Faça login no aplicativo móvel como paciente. 

2. Vá para a guia Biblioteca. 

3. Clique no campo de pesquisa e insira uma palavra-chave que 

deseja encontrar na biblioteca. Use espaços entre suas 

palavras-chave para filtrar mais de uma palavra-chave. 

 

A biblioteca agora lista apenas os artigos que atendem às suas 

palavras-chave. A porcentagem do número total também é exibida. 

 

Veja Contrato de licença do usuário final 
(EULA) 

Você pode encontrar o Contrato de licença do usuário final no 

aplicativo. Faça isso: 

1. Faça login no aplicativo móvel como paciente. 

2. Vá para a aba Mais. 

3. Clique Termos e política do usuário. 

O Contrato de Licença de Usuário Final para Tipo é exibido. 
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