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SEGUROS UNIMED + CANGURU: 
EMPODERANDO AS GESTANTES 

COM INFORMAÇÃO QUALIFICADA!
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UMA DOSE EXTRA DE CUIDADO 
PARA QUEM PEDE ATENÇÃO  

EM DOBRO.



O objetivo da Seguros Unimed é cuidar de você 
cada vez mais de perto. Por isso, firmamos uma 
parceria com o aplicativo Canguru Gravidez. 
A partir dele, sua gravidez é acompanhada 
remotamente por uma enfermeira, de forma 
personalizada e acolhedora, através de um 
canal exclusivo, detectando antecipada e 
rapidamente situações que possam representar 
risco para você ou seu bebê. Para desfrutar 
desse benefício sem nenhum custo adicional, 
basta acessar a aba “Informações Adicionais” do 
aplicativo e informar seu plano de saúde.

Você imediatamente passa a contar
com um time de profissionais que irão
acompanhar e orientar você neste
momento tão especial!

Seguros Unimed + 
Canguru

PARCERIA

BAIXE O CANGURU GRAVIDEZ:

voltar

https://apps.apple.com/br/app/pre-natal-canguru-gestante/id898778768
https://play.google.com/store/apps/details?id=nitrato.Agenda_da_gestante_Canguru&hl=pt_BR


voltar

Canguru Gravidez
APP

•  Rede social  
de grávidas

•  Guia clínico da 
gravidez

•  Interação com 
profissionais

•  Guia de 
maternidades
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voltar

Benefícios para  
nossas gestantes
•  Prioridade na resposta às dúvidas  

das comunidades;

•  Aconselhamento individualizado em 
situações de risco;

•  Acompanhamento remoto 
por uma enfermeira 
obstetra, durante a gestação 
e até 60 dias após o parto;

•  Acesso ao canal exclusivo 
 da operadora.



Download  
e registro

voltar

•  Busque por Canguru Gravidez

•  Faça o download do aplicativo

•  Crie sua conta

•  Entre em seu perfil

•  Informações adicionais



voltar

•  Para garantir 
identificação 
única e utilizar 
nossos benefícios, 
é necessário 
informar o número 
da sua carteirinha.

•  Fique tranquila, não 
faremos nenhum 
tipo de consulta 
e sua informação 
estará em segurança.

Identifique 
seu plano 
de saúde  
e o número 
da sua  
carteirinha



Registre 
seus sintomas

Usando o Canguru regularmente, em especial 
a seção de sintomas e quadro clínico, você nos 
fornecerá informações que serão muito úteis 
para monitorarmos a 
sua saúde!

voltar



Unimed Seguros Saúde S.A. 
CNPJ/MF 04.487.255/0001-81  

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 366  
Cerqueira César - CEP: 01410-901 - São Paulo – SP 

Atendimento Nacional: 0800 016 6633 
Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 770 3611 

Ouvidoria: www.segurosunimed.com.br/ouvidoria 
ou ligue 0800 001 2565 
Telefones Contingenciais:  

Atendimento Nacional: (0xxDDD) 4000-1633 
Atendimento ao Deficiente Auditivo: (0xxDDD) 4000-1611 

Ouvidoria: (0xxDDD) 4000-1285 
[DDD da capital do estado do segurado] 
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