Manual do iHealthy v2.02

Manual do iHealthy v2.02
Sua Saúde em Suas Mãos

____________________________________________________________________________________
iHealthy Copyright 2021

1

Manual do iHealthy v2.02

Sumário
1) PRIMEIRO ACESSO: ............................................................................................................................................ 3
2) PREENCHER O PERFIL (TELA MEU PERFIL). ................................................................................................................ 4
3) CRIAR ÍCONE NA TELA DO SEU CELULAR. ..................................................................................................................... 6
4) NAVEGAÇÃO INICIAL ............................................................................................................................................. 8
5) ALTERAR CONFIGURAÇÕES ...................................................................................................................................... 9
6) INSERIR DADOS NO ÍCONE "SOCIAL". ....................................................................................................................... 10
7) INSERIR DADOS NO ÍCONE "MENTE". ...................................................................................................................... 12
8) INSERIR DADOS NO ÍCONE "CORPO". ....................................................................................................................... 14
9) MARCAR A RESOLUÇÃO DE UM SINTOMA. ................................................................................................................ 16
10) VISUALIZAR AS OCORRÊNCIAS MENTAIS NUM PERÍODO. ............................................................................................. 17
11) VISUALIZAR AS OCORRÊNCIAS DO CORPO NUM PERÍODO............................................................................................. 18
12) VISUALIZAR AS OCORRÊNCIAS SOCIAIS NUM PERÍODO. ............................................................................................... 19
13) VISUALIZAR AS OCORRÊNCIAS MENTAIS, DO CORPO E SOCIAIS SIMULTANEAMENTE NUM PERÍODO. ....................................... 20
14) VISUALIZAR OS SCORES DA SUA SAÚDE. .................................................................................................................. 21

____________________________________________________________________________________
iHealthy Copyright 2021

2

Manual do iHealthy v2.02

1) Primeiro acesso:
a) Na tela de entrada, há a opção "cadastrese" caso seja a primeira vez que acessa o
ihealthy. Preencha:
1)
2)
3)
4)
5)

seu nome;
e-mail;
crie uma senha;
digite a senha novamente;
clique em cadastrar.

b) Após o cadastro, pode-se ver os campos
e-mail (login) e senha para o acesso ao
seu perfil do ihealthy.
c) Ainda na tela inicial, há a possibilidade de
criar o cadastro com o login do Google,
Facebook ou Fitbit. Neste caso, basta
clicar no ícone.
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2) Preencher o perfil (Tela MEU PERFIL).
Após logar com seu email e senha
(https://www.ihealthy.app), siga os passos:

em

a) Na tela de PERFIL, clique na imagem que
representa o seu sexo
(masculino/feminino).

f) Caso o nascimento tenha ocorrido fora do
Brasil, selecione "Exterior".

b) Após selecionar o sexo, aparece a opção
para digitar a data de nascimento.
c) Digite a data de nascimento (apenas
números).

g) A seguir, clique em "Cidade de
nascimento", e digite as primeiras 3 letras
da cidade, selecione a cidade desejada e
clique em enviar.
d) Após digitar a data de nascimento,
aparece a opção para digitar o Estado (UF)
de nascimento.
e) Clique em "Estado de nascimento" e
escolha uma opção na lista, e clique a
seguir em enviar.
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h) A seguir, escolha o seu plano (apenas o
Free, ou gratuito, disponível no
momento).
i) Finalizando, clique em gravar para
permitir o primeiro acesso ao ihealthy.
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3) Criar ícone na tela do seu celular.
a) Usuários de iPhone:
1) Abra o link https://www.ihealhy.app no
seu navegador Safari.
2) Clicar no quadrado, com uma seta para
cima, ao centro do rodapé do safari.

4) Clicar em adicionar para confirmar.

3) Rolar a tela para baixo e clicar em
Adicionar à Tela de Início.

5) O ihealthy pode ser acessado
diretamente pelo ícone do ihealthy
criado.
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b) Usuários de Android:
1) Abra o link https://www.ihealhy.app no
seu navegador Google Chrome.

4) Poderá acessar agora diretamente pelo
ícone do ihealthy criado.

2) Clicar nos 3 pontinhos no canto superior
direito.
3) Clicar em "Adicionar à tela inicial".
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4) Navegação inicial
a) Na parte superior encontramos os ícones
"Social", "Mente" e "Corpo" para acesso
aos módulos "Social", "Mente" e "Corpo",
respectivamente. Clicando em cada um
deles, podemos lançar dados relacionados
ao seu dia a dia.

d) No rodapé da página temos acesso a:

b) Nos ícones da página principal "Score
Mente", "Score Corpo" e "Score Social"
temos acesso à visualização as ocorrências
da mente, do corpo e sociais.

1) O ícone "Início" permite voltar à tela de
início.
2) O ícone "Manual" permite acesso ao
este manual completo.
3) O ícone "+" permite acesso a outras
funções, como alimentação, vacinas,
saúde bucal dentre outros.
4) O ícone "Config." permite acesso às
configurações.
5) O ícone "Perfil" permite acesso ao perfil
de usuário.

c) No ícone "Ver Gráficos" conseguimos
visualizar as variações diárias dos
lançamentos de "Mente", "Corpo" e
"Social", com informações sobre score de
depressão e ansiedade também. E no
ícone “Ver Scores” é possível visualizar os
scores da sua saúde.
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5) Alterar configurações

f) Termo e política LGPD: permite a
aceitação do termo e política de uso,
necessária para a utilização do ihealthy.

a) Clicar no ícone "Config." no rodapé da tela
inicial.

b) Notificações: você pode habilitar
notificações por e-mail na chave seletora.

g) O ícone " GRAVAR E SAIR" permite que as
alterações acima sejam gravadas com
sucesso.

h) Exclusão de dados e conta: permite:
1) Desativar a conta do ihealthy.
2) Exclusão do usuário (definitiva).
3) Apagar completamente a conta e os
dados (definitiva).

c) Troca de dados: você pode habilitar o
fornecimento de dados com instituições e
médicos de sua escolha quando quiser.
Funcionalidade em desenvolvimento.
(Sugiro colocar envio de dados).

d) Rede social: habilita curtir o ihealthy em
redes sociais.

e) Convidar: permite mandar mensagem
personalizada para amigos e parentes, de
forma a convidá-los a conhecer o ihealthy.
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6) Inserir dados no ícone "Social".

d) A seguir, clique em "ocorrência" para
escolher o evento desejado.

a) Clique no ícone "Social" acima e à
esquerda na tela de entrada.

b) Abaixo da frase: "Registre os eventos
marcantes em sua vida", aparecem dois
emojis. Selecione o que melhor se aplica
para o evento a ser registrado.

e) Depois clique na bolinha branca em
"intensidade" e marque um valor de "0 a
10".

f) Ao finalizar, clique no ícone "Enviar" para
salvar.
c) Ao clicar sobre um dos emojis, aparece o
campo "data da ocorrência" que deve ser
preenchido.

g) Clique no balão verde “Evento registrado
com sucesso para sair”.
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7) Inserir dados no ícone "Mente".

d) A seguir, clique em "ocorrência" para
escolher o estado mental desejado.

a) Clique no ícone "Mente" acima e ao
centro na tela de entrada.

b) Abaixo da frase: "Vai, seja sincero com
você, como está se sentindo?", aparecem
dois emojis. Selecione o que melhor se
aplica para o estado mental a ser
registrado.
e) Depois clique na bolinha branca em
"intensidade" e marque um valor de "0 a
10".

c) Ao clicar sobre um dos emojis, aparece o
campo "data da ocorrência" que deve ser
preenchido.

f) Ao finalizar, clique no ícone "Enviar" para
salvar.

g) Clique no balão verde “Evento registrado
com sucesso para sair”.
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8) Inserir dados no ícone "Corpo".
a) Clique no ícone "Corpo" acima e à
esquerda na tela de entrada.

b) Abaixo da frase: "Clique na parte do
corpo".

d) A seguir, selecione a subregião desejada.

e) Clique em sintoma.

c) Clique em subregião.
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f) A seguir, selecione o sintoma.

g) Depois clique na bolinha branca em
"intensidade" e marque um valor de "0 a
10".

h) Clique no ícone "Enviar" para salvar.

i) Clique no balão verde “Evento registrado
com sucesso para sair”.
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9) Marcar a resolução de um sintoma.
a) Clique no ícone "Corpo" acima e à
esquerda na tela de entrada.

f) Clique em "Resolvido?".
b) Clique no ícone "Clique para histórico ou
resolver sintomas".

c) Deslize a tela para baixo e localize o
sintoma a ser resolvido.

d) Clique no calendário abaixo e à esquerda
da barra verde do quadro de um sintoma.

e) Selecione a data de resolução do sintoma.
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10) Visualizar as ocorrências mentais
num período.

c) Escolha qual o período de tempo desejado
(Ano permitido apenas para o plano Pro)
para visualizar o gráfico.

a) Clique no ícone "Score Mente".

b) Clique no ícone branco do calendário
(mês).
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11) Visualizar as ocorrências do corpo
num período.

c) Escolha qual o período de tempo desejado
(Ano permitido apenas para o plano Pro)
para visualizar o gráfico.

a) Clique no ícone "Score Corpo".

b) Clique no ícone branco do calendário
(mês).
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12) Visualizar as ocorrências sociais
num período.
a) Clique no ícone "Score Social".

b) Clique no ícone branco do calendário
(mês)

c) Escolha qual o período de tempo desejado
(Ano permitido apenas para o plano Pro)
para visualizar o gráfico.
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13) Visualizar as ocorrências mentais,
do corpo e sociais simultaneamente
num período.
a) Clique no ícone "Ver Gráficos".

b) Clique no ícone branco do calendário
(Ano/mês/semana/dia)

c) Escolha qual o período de tempo desejado
(Ano permitido apenas para o plano Pro)
para visualizar o gráfico.
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14) Visualizar os scores da sua saúde.
a) Clique no ícone "Ver Scores".

c) Os scores mais abaixo são resultados
dos seus lançamentos de MENTE,
CORPO e SOCIAL.

b) Os scores iniciais são resultado das
respostas dos questionários do
módulo SCORES, situado na tecla ( + )
da barra inferior. A região verde
significa TUDO OK. Na região
vermelha: CUIDADO.
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