
Manual do Paciente



CONTEÚDO 

01.
INSTALAÇÃO

Baixando e instalando o 
App das Stores.

04.
TOUR PELO APP

Um breve tour em todas as 
funcionalidades do App.

03.
MINHA CARTEIRINHA
Solicitando e recebendo 
sua carteirinha digital.

02.
CADASTRO

Realizando um novo 
cadastro na plataforma.



INSTALAÇÃO
01.



Baixe o Barilife

Acesse sua loja de uso, Google 
Play ou Apple Store e busque 

por Barilife. 



CADASTRO
02.



Cadastro
Após baixar o aplicativo, preencha 
seus dados para cadastro e realize o 
mesmo.



Login
Após o cadastro, vá para a 
página de login do paciente, e 
realize o mesmo.



MINHA CARTEIRINHA
03.



Home
Após o login, você será redirecionado a tela 
Home, a principal tela onde o usuário 
preenche todas suas informações e pode 
solicitar sua carteirinha.

O usuário fica pode solicitar sua 
carteirinha, quando todos as informações 
estejam preenchidos:

- Peso
- Cirurgia
- Hospital
- Médico

Após o cadastro todo preenchido, o botão 
solicitar carteirinha fica habilitado.



Editar Peso
Para atualizar seus dados de 
altura e peso na cirurgia, clique 
no card "Medidas" na Home.



Editar Cirurgia
Para atualizar os dados de sua 
cirurgia, clique no card 
"Cirurgia" na Home.



Editar Hospital
Para atualizar os dados do 
hospital onde foi operado, 
clique no card "Hospital" na 
Home.



Editar Médico
Para atualizar os dados de seu 
médico, clique no card "Médico" 
na Home.



Carteirinha Digital 
Após o Médico aprovar a 
carteirinha do Paciente, a 
mesma fica disponível para 
acesso no App, contendo 
informações do Paciente, 
Médico e cirurgia.

Com QR Code para validação de 
carteirinha evitando fraudes.



TOUR PELO APP
04.



Locais 
Veja no mapa e em formato de 
lista os hospitais, médicos e 
estabelecimentos (Do mais 
perto para o mais distante da 
localização atual do paciente)



Mídia 
A tela de mídia traz conteúdos 
publicados em três formatos: 
Dicas, Podcasts e Vídeos.



Agenda 
Tela de agenda, onde o 
paciente pode controlar sua 
agenda pelo App, seja para uma 
consulta, um retorno ao 
médico. Algum exame ou até 
mesmo agenda livre para 
marcar o que desejar.



Menu 
Menu contendo acesso a 
algumas outras funcionalidades 
do Aplicativo:

- Alerta de dieta
- Enquetes
- Quem Somos
- Fale Conosco
- Termos de uso
- Trocar senha
- Sair



Alerta de dieta
Tela de alertas, o paciente pode 
configurar se deseja receber 
alerta de dietas, e também o 
intervalo entre eles.



Enquetes
Entre para responder as 
enquetes que os médicos e 
administradores de conteúdo 
do Barilife publicam.



Quem somos
Institucional sobre a  Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica. 



Fale Conosco
Tela para suporte, qualquer 
dúvida ou dificuldade ao usar o 
Aplicativo pode ser reportada 
por aqui.



Termos de uso
Termos de uso aberto para os 
usuários.



Trocar Senha
Tela criada para facilitar a troca 
de senha do paciente.


