
A Seguros Unimed 
tem uma novidade para você.

A SEGUROS UNIMED AINDA MAIS PRÓXIMA,
QUANDO VOCÊ MAIS PRECISA.



Seguros Unimed + Canguru
O objetivo da Seguros Unimed é cuidar de você 

cada vez mais de perto. Por isso, trazemos  

uma novidade para as gestantes seguradas: 

uma parceria com o aplicativo Canguru Gravidez. 

A partir dele, é possível monitorar remotamente  

sua gravidez, detectando antecipadamente  

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!

Baixe o Canguru Gravidez:



Rede social 
de grávidas

Guia clínico 
da gravidez

Interação com  
profissionais

Guia de 
maternidades



Prioridade na resposta às 
dúvidas das comunidades;

Aconselhamento individualizado 
em situações de risco;

Telemonitoramento 
clínico por equipe 
especializada 
composta por médicos 
e enfermeiros;

Acesso ao canal 
exclusivo da operadora.

BENEFÍCIOS PARA 
GESTANTES SEGURADAS 



Busque por Canguru Gravidez

Faça o download do aplicativo

Crie sua conta

Entre em seu perfil

Informações adicionais

PASSO 1: 
DOWNLOAD E REGISTRO



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



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

REGISTRE SEUS SINTOMAS

Empoderando as gestantes com informação qualificada! 
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