
Tutorial 

Fertility app



Objetivo

Desenvolvemos o Fertility App com o
intuito de facilitar o acompanhamento
do seu tratamento no dia a dia. 

Para explorar todas as funcionalidades 
do aplicativo siga este passo a passo. 



1 - Baixe o aplicativo na App Store
(Dispositivos IOS) ou na Play Store
(Dispositivos Android)



2 - Permita que o app te envie
notificações para melhor
aproveitamento das funções 



3 - Clique nos lugares sinalizados para
conhecer as principais funções do app



4 - Faça seu login com os
dados enviados via e-mail,
leia o termo de uso e
política de privacidade do
aplicativo e caso esteja de
acordo, clique em
ACEITAR.



5 - Altere a senha enviada
por e-mail. 

Clique aqui e digite a
senha enviada por e-mail



6 - Informe a data de ínicio do 
seu ciclo menstrual ou a data
de ínicio da sua medicação



7 - Pronto! Você já pode navegar no
aplicativo e aproveitar todas as suas
funcionalidades. 



Principais funcionalidades 

- DÚVIDAS FREQUENTES:
Nesta seção, você
poderá ler as dúvidas
que mais surgem durante
o andamento dos
tratamentos. 



Principais funcionalidades 

- MEUS EXAMES:
Aqui você pode
consultar os seus
exames e do seu
cônjuge para se
organizar melhor. 

- ORIENTAÇÕES:
Nesta seção, você
irá encontrar todas
as orientações pré e
pós realização de
procedimentos. 



Principais funcionalidades 

- MEUS
MEDICAMENTOS: 
Nesta seção, você terá
acesso à todas as
informações sobre as
medicações do seu
tratamento.

- MEUS
MEDICAMENTOS: 
Para visualizar, as
instruções basta
clicar no local
sinalizado. 

- MEUS
MEDICAMENTOS: 
Ao clicar na seta
sinalizada, é possível
visualizar todos os
detalhes da sua
medicação: nome do
medicamento, dosagem,
confirmação, entre
outras informações. 



Principais funcionalidades 

- MEUS PROCEDIMENTOS: 
Nesta seção, você poderá 
acompanhar todas as
informações sobre os seus
procedimentos.

- MEUS PROCEDIMENTOS: 
Ao clicar na seta sinalizada,
é possível visualizar todos
os detalhes dos
procedimentos que serão
realizados: data, horários,
etc.



Dicas importantes

- Para carregar e/ou atualizar
as informações, basta arrastar
a tela para cima.

- Onde houver esse símbolo,
basta clicar para assistir aos
vídeos explicativos. 

- Onde houver seta para cima
ou para baixo, basta clicar e
conferir o contéudo adicional. 



Em caso de dúvida, basta
entrar em contato com o
suporte: 

(11) 3018-8181  

SUPORTE

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Segunda à Sexta das 7h às 18h 

Sábados das 7h às 12h 

suporte@fertility.com.br 

(11) 3018-8188  


