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Novo Seguros 
Unimed App
Novo Seguros 
Unimed App
Um app com tudo 
o que você precisa.

M A N U A L  D E  A C E S S O
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Já imaginou encontrar tudo o que você precisa para 
manter sua saúde em dia em um só lugar? O novo 
Seguros Unimed App é um Super App que vai facilitar 
a sua vida. Com ele você pode gerenciar os produtos 
contratados e melhorar a sua saúde e bem-estar, 
monitorando e criando hábitos de saúde, além de 
acessar conteúdos exclusivos e de parceiros da 
Seguros Unimed.

Neste manual de acesso você encontra informações 
e dicas para utilizar o Super app corretamente e 
desfrutar ao máximo dos benefícios que ele oferece.

O aplicativo é dividido em duas partes: Serviços 
Unimed, onde você encontra informações sobre os 
serviços e produtos contratados, e Bem-Estar, onde 
você cuida da sua saúde com a ajuda da tecnologia.
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1. Serviços Unimed 

Clicando no ícone       , você acessa as principais 
notificações do aplicativo.

Ao clicar no ícone        , você acessa o seu perfil. Lá, 
você encontra seus dados cadastrais, seu cartão 
virtual, pode solicitar a segunda via do cartão físico 
e tem acesso aos termos de uso do aplicativo.
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1.1 Home
1.1.1 Acesso Rápido

Na área de Acesso Rápido, é possível adicionar até 3 itens para 
acessar as informações de maneira mais rápida. As opções 
disponíveis são:

            Utilização e Coparticipação            Ofertas
            Produtos                                             Guia Odonto

    Se preferir, clique em editar para reorganizar os destaques.

1.1.2 Covid-19

Clicando em Covid-19, você encontra informações sobre sintomas e 
prevenção à doença, além de conteúdo de qualidade sobre o tema.
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1.1.3 Médico

Selecionando a opção Médico, você pode buscar atendimento, 
agendar e visualizar as suas consultas e conversar com seu médico 
de família, especialista em atenção primária.

1.1.4 Odontológico

Clicando em Odontológico, você consegue encontrar profissionais 
visualizar as consultas agendadas. No Guia Odonto, é possível ainda 
indicar um dentista para a rede da Unimed Odonto.
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1.1.4 Destaques

Na área de Destaques, você confere as principais novidades sobre 
o app, suas funcionalidades e serviços de Saúde, Odonto e Seguros 
disponíveis. É nessa área que você encontra também o serviço de 
Teleorientação da Unimed Odonto, que permite realizar consultas 
com especialistas sem sair de casa.

1.1.5 Ajuda

Se precisar de ajuda, clique no botão Precisando de Ajuda?
Lá, você consegue ver as dúvidas mais comuns de quem já usa o 
aplicativo, fazer elogios, sugestões ou reclamações e entrar em 
contato com nossa equipe em nossos canais de atendimento.
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1.2 Produtos

Em Produtos, você consegue gerenciar todos os produtos 
da Seguros Unimed contratados.

Fique atento: alguns serviços relacionados aos produtos 
contratados estão disponíveis apenas no Portal do Cliente 
no navegador web. Em breve, atualizações do aplicativo 
serão disponibilizadas com novas funcionalidades.

Nessa área, você consegue visualizar ainda outros 
produtos que a Seguros Unimed oferece, com preços 
especiais e vantagens para você.
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1.3 Vantagens

Em Vantagens, é possível acessar os Programas da 
Seguros Unimed, alguns de nossos Parceiros, o Clube 
de Vantagens e informações sobre Descontos em 
Medicamentos.

Clicando em Programas, é possível saber mais 
informações sobre cada um dos programas disponíveis. 
Acessando cada um deles, o usuário é levado ao 
aplicativo correspondente.
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Clicando em Parceiros, você encontra parceiros que, assim como 
a Seguros Unimed, apoiam os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU. Clicando em cada um deles, você recebe 
informações sobre o parceiro e garante o acesso promocional, 
além de informações sobre a utilização.

Clicando em Clube de Vantagens, você será direcionado a 
um aplicativo com descontos e convênios exclusivos em 
estabelecimentos de todo o Brasil.

Clicando em Descontos em Medicamentos é possível conferir as 
drogarias que oferecem descontos em todo o país e as condições 
oferecidas por cada uma das redes.
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1.4 Novidades

Em Novidades você confere as principais novidades do 
aplicativo e tem acesso a conteúdos relevantes e exclusivos 
que ajudam a manter a saúde em dia. 

2. Plataforma Bem-Estar

Para trocar de área no Minha Unimed App, clique no botão 
Você está em:, que fica na parte superior da tela, e selecione 
a opção Bem-Estar. Nessa área você encontra dicas e 
ferramentas para monitorar todos os itens relacionados à 
saúde, equilibrar sua rotina, criar metas e ganhar pontos. 
Assim, você cuida da sua saúde de maneira divertida.
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2.1 Questionário

No primeiro uso, você deve responder a algumas perguntas 
rápidas para que o sistema consiga entender melhor os seus 
hábitos. Depois disso, o app vai oferecer uma pontuação com 
base nas informações fornecidas.

Veja como funciona a pontuação de saúde:



Seguros Unimed App 12

2.2 Início

Na aba Início, é possível visualizar sua pontuação de saúde, suas 
conquistas e objetivos e a pontuação de seus hábitos, corpo e 
mente. Abaixo, você visualiza seus dados de sono, queima de 
calorias, passos diários, peso e distância percorrida.

2.2.1 Hábitos

Em Hábitos, é possível adicionar informações sobre atividades 
físicas e sono. Clicando em cada uma das opções, o usuário tem 
acesso a um gráfico com dados da última semana, do último mês 
ou em um período determinado.

O usuário pode ainda atualizar as informações preenchendo as 
Questões sobre hábitos de vida.
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Clicando em Atividades, o aplicativo informa as calorias queimadas 
em 7 dias, 30 dias ou em um período determinado pelo usuário.

Clicando em Sono, o aplicativo traz dados relacionados ao sono e 
sua eficiência em 7 dias, 30 dias ou em um período determinado 
pelo usuário.

2.2. Corpo

Em Corpo, é possível adicionar informações de peso, percentual de 
gordura, circunferência da cintura e IMC.

O usuário pode ainda atualizar as informações preenchendo as 
Questões sobre hábitos de vida.
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2.3 Mente

Clicando em Mente pela primeira vez, você deve responder a 
algumas questões sobre qualidade de vida. Nessa área, você 
consegue monitorar a sua saúde mental.

O Seguros Unimed App conta ainda com um coach virtual que 
ajuda você a definir e conquistar metas e melhorar a sua qualidade 
de vida. Veja como utilizar a ferramenta:
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2.4 Conquistas

Clicando em Conquistas, você visualiza as conquistas que 
deixam você mais saudável a cada dia.

2.5 Coach

Clicando em Objetivos, você tem acesso ao seu Coach Virtual. 
Selecionando a opção Chat, é possível visualizar as principais 
notificações de bem-estar de seu Coach, além de receber 
mais informações sobre suas conquistas.
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Nessa seção, você consegue definir seus objetivos em 4 
áreas: Atividades, Nutrição, Hábitos e Corpo e diversas opções 
de metas que podem contribuir para uma vida mais saudável. 
Selecione o objetivo desejado e clique em “Adicionar 
objetivo”. Depois, você pode acompanhar seu progresso na 
parte superior da tela. 
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2.6 Atividades

Em Atividades, você pode incluir dados de exercícios 
praticados. Ao começar, selecione a modalidade que você vai 
praticar e clique em Iniciar atividade para ligar o cronômetro. 
Se precisar interromper o exercício por algum tempo, clique 
em Parar atividade. Ao finalizar, clique em Concluir.

Você conseguirá visualizar o tempo de prática, a distância 
percorrida e a velocidade, além da queima média de calorias, 
os batimentos cardíacos, caso possua um dispositivo capaz 
de oferecer essa informação, e dados sobre a subida.

Na parte inferior da tela, você consegue visualizar as práticas 
recentes.
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2.7 Social

Na aba Social você consegue visualizar seus desafios, convites de 
amizade e informações sobre seus amigos. Ao clicar no ícone          , 
é possível buscar amigos e enviar convites para amigos.

Visitando o perfil de seus amigos, é possível visualizar a pontuação 
de saúde e as últimas atividades físicas realizadas. Você pode curtir 
e comentar os exercícios.

2.8 Integração

Você pode integrar os dados do Super App com outros aplicativos 
para acompanhar de maneira completa os seus hábitos.
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