Instituciﬃal

APRESENTAÇÃO

QUEM
Sﬂos

Nossa empresa cuida da saúde e do bem-estar dos nossos associados há
mais de vinte e nove anos e nasceu de uma iniciativa do grupo Maida de
Medicina Hospitalar, organização empresarial que desde 1962 atua na área de
saúde com a instalação do Pronto Socorro e hoje Hospital.

2 Hospitais Próprios
1 Laboratório Próprio
24 Hospitais
16 Laboratórios
119 Clínicas

+ de 29 anos no mercado

Empresa do Grupo Maida
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NOSSOS
Princípios
Qualidade

Sustentabilidade

Buscamos o aprimoramento contínuo da qualidade e excelência na prestação de nossos

O compromisso com a sustentabilidade é inerente às nossas atividades, aspecto primordial

serviços de assistência integral à saúde. Todas as nossas políticas, normas, governança,

para o crescimento e avanço do segmento de saúde no País. Com um modelo de negócios

modelo de gestão, processos e tecnologia estão intrinsecamente ligados ao conceito de

economicamente sólido, socialmente responsável e em constante aprimoramento, além de

qualidade. Visando a eficiência para nossos beneficiários, clientes, fornecedores, parceiros

uma cultura baseada em valores ambientais, atendemos clientes que procuram saúde de

comerciais e público interno.

qualidade com custos acessíveis.

Assistência

Pessoas

Qualidade de vida e bem-estar são alma de nosso negócio. Com ampla rede credenciada,

Atraímos e retemos talentos com senso de comprometimento e motivação. Proporcionamos

prestamos assistência integral à saúde com acolhimento e incentivamos a adoção de hábitos

um ambiente agrádavel e que todos possam compartilhar e buscar o crescimento individual e

saudáveis em cada etapa do atendimento. Proporcionamos às empresas clientes o

também corporativo. Além de contar com um departamento de recursos humanos que esta

atendimentodo departamento Social, onde visamos a redução do absenteísmo e aos

sempre em busca de aprimoramento à todos os nossos colaboradores.

beneficiários tratamentos inteligentes e atendimento humanizado.

DEPARTAMENTO

Social

A São Miguel Sáude mais próxima da sua empresa
Para promover a completa integração da sua empresa com a São
Miguel Saúde, apresentamos a nossa equipe do Departamento
Social: Um grupo de profissionais especializados em cuidar do
relacionamento da sua empresa com as demais áreas da São Miguel
Saúde, atuando como um grande facilitador para a área de Recursos
Humanos de sua empresa e proporcionando agilidade, segurança e
suporte técnico operacional.

NOSSA
Estrutura

Atendimento presencial de ótima qualidade!
Autorização de guias das 08:00 horas ás 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.

REDE
Própria

Sede Administrativa

Hospital São Miguel

Day Hospital

PoliDay Laboratório

Rua Álvaro Correa Borges, 43

R. Severina Leopoldina de Souza, 44

R. Abel Tavares, 2576

R. Abel Tavares, 21

Vila Dr. Eiras, São Paulo - SP

Cidade Nitro Operária, São Paulo - SP

Ermelino Matarazzo, São Paulo - SP

Ermelino Matarazzo, São Paulo - SP

APP
São Miguel
São Miguel Saúde
Nosso aplicativo veio para aproximar ainda mais os nossos clientes à nossa
empresa. Na palma da mão nosso beneficiário consegue consultar e alterar seus
dados com o telefone, senha, e-mail, visualizar sua carteirinha, acessar os boletos e
pagamentos, consultar os prestadores por tipo de atendimento, especialidade,
cidade e bairro, agende suas consultas com facilidade.

Tudo o que você precisa,
agora mais perto de você!

SERVIÇOS

On - line

Acesse o nosso Site
No site da São Miguel Saúde temos o
Portal do Cliente, onde o beneficiário ou
a empresa consegue ter acesso a todos
os dados referentes ao seu plano.

ALGUNSClientes
DE NOSSOS

NOSSOS
Produtos
e-Business

e-Corporate

Bronze

e-Flex

co-participação

E-Business

E-Corporate

Bronze

E-Flex

O Plano e-Business é a escolha do melhor plano
de saúde para sua empresa quando você busca
custo e qualidade em atendido. Este produto é
contemplado com a melhor rede regional do
mercado.

O Plano e-Corporate quando falamos de Zona
Leste de SP, Guarulhos e Alto Tietê é o plano de
Saúde com a melhor rede de credenciado
comparado com qualquer operadora do
mercado.Os melhores hospitais, clínicas e
laboratórios o tornam o melhor plano de saúde
para sua empresa com o melhor custo do
mercado.

O Plano Bronze é o plano co-participativo que
dispomos aos nossos clientes empresariais,
gerando o melhor custo x benefício, trazendo
ampla rede credenciada na região da Zona
Leste, Guarulhos e Alto do Tietê, praticando a
menor tabela de co-participação.

O produto E-Flex é o produto com o maior
diferencial do mercado, com sua flexibilidade e
opção de montar sua rede adicional conforme a
necessidade de cada empresa o torna um plano
único. Mantendo todas as garantias de
atendimento e atendendo 100% a normas
vigentes da ANS. Esta é a verdadeira opção para
o empresário que busca a redução no custo de
plano de saúde em sua empresa sem perder
qualidade no atendimento.

HOSPITAIS
Credenciados
Guarulhos

Zona Leste

Guarulhos

Hospital Neurocenter

SP - Ermelino Matarazzo

Day Hospital

Guarulhos

Hospital Stella Maris

SP - Itaim Paulista

Hospital 8 de Maio

Guarulhos

Hospital Bom Clima

SP - Itaquera

Hospital Santo Expedito

SP - Itaquera

Pronto Socorro Itaquera

SP - São Mateus

Hospital e Maternidade
Master Clin

Alto Tietê
Mogi das Cruzes

Santa Casa de Mogi

SP - São Miguel

Hospital São Miguel

Santa Isabel

Santa Casa de Santa Isabel

SP - Tucuruvi

Hospital de Olhos São Paulo

Suzano

Hospital Santa Maria

SP - Vila Matilde

Hospital Santa Clara

Grande ABC
Santo André

Hospital Coração de Jesus

PROJETO

Social

Com a ideia de participar mais da comunidade e de alguma forma ajudar e retribuir o que ela

abrangência, estendo para a cidade de Itaquaquecetuba e com alguns eventos em cidades

nos tem proporcionado ao longo destes anos, a São Miguel Saúde firma parceria com um dos

como Mogi das Cruzes e Guarulhos.

maiores projetos sociais do Brasil, o Volêi Mania.
Este é só o início!
Idealizado pelo Maestro do Vôlei Nacional, João Marcondes; tricampeão brasileiro, tricampeão
sul-americano e 10 vezes campeão paulista nos anos 90, com parceria dos ex-pupilos e

Acreditamos que poderemos contribuir com o desenvolvimento humano, a diminuição dos

campeões olímpicos, encabeça o projeto Vôlei Mania, com foco no futuro do esporte e do

níveis de exclusão e desigualdade social, a criação de condições e oportunidades para que as

social. tendo como padrinho o Instituto Mauricio de Souza.

futuras gerações possam desenvolver plenamente seu potencial como pessoas, cidadãos e
futuros profissionais.

O projeto visa atender crianças e adolescentes em áreas de vulnerabilidade social, levando os
valores agregados ao esporte, através de aulas de mini vôlei. Hoje, atende mais de 2.000
crianças na cidade de Suzano.
Exatamente o projeto certo para a parceria da São Miguel Saúde.
Além do projeto social existe o esportivo, onde busca a manutenção da equipe de base sub-21
da cidade para a disputa de campeonatos e já se tornou o orgulho da cidade, resgatando a
história de sucesso que o voleibol construiu no passado. Tem como grande objetivo a
montagem de uma forte equipe adulta para a disputa da superliga.
Unindo-se a este grandioso projeto, a São Miguel Saúde e o Vôlei Mania ampliará a região de

São Miguel Saúde e Vôlei Mania
melhorando a qualidade de vida!

+55 (11) 2058-8665
www.saomiguelsaude.com.br
Rua Álvaro Correa Borges, 43 - São Paulo/SP - 08010-200

