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Bem vindo ao sistema de MIKATA!
Para à cura completa da Tuberculose

Guia de utilização （primeira edição）

ポルトガル語 1

Página de slides

Este é um aplicativo da web que foi desenvolvida pelo Instituto 
de Pesquisa da Tuberculose do Japão, para ajudá-lo a concluir 
seu tratamento e curar a tuberculose. “MIKATA” é uma palavra 
japonesa que significa "alguém que está sempre ao seu lado" -
estamos juntos nessa luta para à cura da tuberculose.



Tenha cuidado para o uso de 
career mail※

Em primeiro lugar, para que a 
mensagem não seja bloqueada, fazer o 

registro do endereço de email no 
endereço abaixo como 

“ para receber mensagens”.

dots@accelight.jp
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※ O endereço de e-mail é administrada por uma 
empresa provedor de serviços que vem depois do
símbolo @ “docomo.ne.jp”, “softbank.ne.jp”, 
“ezweb.ne.jp” entre outros.



Fazer a leitura do QR Code ou  
através da URL, seguir para a tela

de registro.

Configuraç
ão

passo1
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https://mobiledots.accelight.jp/register

https://mobiledots.accelight.jp/register


Registro do usuário
・ Seleção de idioma
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Configuraç
ão

passo2



Clique URL da mensagem que 
recebeu

Configuraç
ão

passo3
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Quando não receber 
a mensagem

Velifique na pasta 
“excluir”

Se a mensagem estiver 
na pasta “excluir”, alterar 

para “receber 
mensagem”



Clique「ログイン画面へ
-para tela Login」

Configuraç
ão

passo4
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Por segurança coloque 
sua senha na tela 
seguinte .

Se não fizer Logout,a 
senha estará guardada 
por 1 ano.



Se você não sabe a tela de login
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https://mobiledots.accelight.jp

https://mobiledots.accelight.jp/


Configuração do seu nome e o 
estado do tratamento

Configuraç
ão

passo5
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Escolher 「em tratamento」,「não continuou o tratamento」 ou 
「término do tratamento」

Se escolher 「 não continuou」ou「 término do tratamento 」, a 
mensagem avisando o horário de tomar medicamentos não 
será enviada.



Configuração para o período de uso

Por exemplo・・・

➢ A partir de hoje começou a tomar os medicamentos da 
programação do tratamento padrão.   →inserir 0日 ～ 180日

➢ Tomou os medicamentos por 11 dias dentro do programa de 
tratamento por 9 meses. → Inserir 11日 ～ 270日

※Poderá fazer alterações durante o tratamento.

Configuraç
ão

passo6
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Configuração de “Horário de 
tomar os medicamentos”

Configuraç
ão

passo7
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Dependendo da 
necessidade 
configurar para 
receber um 
lembrete por email.



Registrar 
os medicamentos a tomar

Configuração

passo8
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① Checar aqui o medicamento 
a tomar.

Unidade 
para escolher

② Cheque “medicamentos diários”.

Checar os medicamento que toma “todos dias”.Não checar para 
medicamentos e injeções que não toma todos os dias.

→ No registro dos medicamentos para tomar, poderá 
escolher “ Hoje é  dia de não tomar o medicamento”.



Registrar o contato do 
apoiante

Configuração

passo9
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Clicando aqui termina-se a 
configuração

Registre o endereço de email do 
apoiante
→ Enviar a mensagem do registro 
do medicamento que tomou.
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Configuração

passo10
No caso de esquecer 

sua senha

Aqui poderá redefinir a senha.



Mensagem por email do horário 
registrado 
para tomar os mediamentos.

utilização１
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Clicar aqui e abrir 
o calendário.



Forma de registrar os     
medicamentos a tomar.

Utilização 2

① Clique na data
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※Para corrigir o registro, clicar no  
dia a corrigir.

③ Clique aqui e guardar.

② Clique os medicamentos 

incuindo a injeção que tomou.



Compartilhar as informações na rede 
de ajuda

Escreva a mensagem na rede de ajuda  e 
clique「送信→enviar」.

Compartilhar a mensagem entre todos os 
pacientes e apoiantes.

utilização3
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Adicionar o calendário na página 

inicial.
utilização4

Será adicionado 
o ícone na 
página inicial de 
smartphone
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： Dependendo do modelo do smartphone o botão do menu se 
encontra na parte inferior da tela ou janelas.

Clique “adicionar na página inicial”

Clique o botão de menu do 
smartphone



Alteração do medicamento a tomar e 
o período do tratamento.

utilização5
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Clicando aqui, aparecerá a tela de 
configuração

→ É possível alterar



Cancelar o seu registro ou alterar a 
configuração do sistema.

utilização6
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Clique este 
ícone

Aparecerá o 
menu

configurar ・
cancelar
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Pedimos para enviar as opiniões e perguntas
relacionada a este aplicativo “MIKATA” no local 

citado abaixo.

Koeki Zaidan Hojin Kekkaku Yobokai Kekkaku
Kenkyujo(o Instituto de Pesquisa da Tuberculose 

do Japão)
Taisaku Shien-bu Hoken Kangogaku-ka 

Minako Urakawa
urakawa@jata.or.jp


