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QUEM SOMOS
Nossa empresa cuida da saúde e do bem-estar dos nossos 

beneficiários 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 Hospital.

2 Hospitais Próprios
1 Laboratório Próprio

24 Hospitais
16 Laboratórios

119 Clínicas

Empresa do Grupo Maida
59 anos de história Fundada em 23/10/1991



NOSSA
MISSÃO, VISÃO E VALORES

Oferecer assistência médica individual, familiar e coletiva com qualidade e 

responsabilidade, visando à satisfação completa das necessidades dos nossos clientes e 

gerando resultados expressivos para os nossos sócios, colaboradores e parceiros de 

negócios.

Missão

Ética, responsabilidade, atualidade, prontidão e espírito de equipe.

Valores

Tornar-se reconhecida pelo mercado de saúde suplementar e pelas empresas em nossa 

área de abrangência como uma operadora sustentável que comercializa seus produtos 

com qualidade e profissionalismo.

Visão



Qualidade
Buscamos o aprimoramento contínuo da qualidade e 
excelência na prestação de nossos serviços de assistência 
integral à saúde. Todas as nossas políticas, normas, 
governança, modelo de gestão, processos e tecnologia estão 
intrinsecamente ligados ao conceito de qualidade. Visando a 
eficiência para nossos beneficiários, clientes, fornecedores, 
parceiros comerciais e público interno.

Assistência
Qualidade de vida e bem-estar são alma de nosso negócio. 
Com ampla rede credenciada, prestamos assistência 
integral à saúde com acolhimento e incentivamos a adoção 
de hábitos saudáveis em cada etapa do atendimento. 
Proporcionamos às empresas clientes o atendimento do 
departamento Social, onde visamos a redução do 
absenteísmo e aos beneficiários tratamentos inteligentes e 
atendimento humanizado.

Sustentabilidade
O compromisso com a sustentabilidade é inerente às nossas 
atividades, aspecto primordial para o crescimento e avanço 
do segmento de saúde no País. Com um modelo de negócios 
economicamente sólido, socialmente responsável e em 
constante aprimoramento, além de uma cultura baseada 
em valores ambientais, atendemos clientes que procuram 
saúde de qualidade com custos acessíveis.

Pessoas
Atraímos e retemos talentos com senso de 
comprometimento e motivação. Proporcionamos um 
ambiente agrádavel e que todos possam compartilhar e 
buscar o crescimento individual e também corporativo. Além 
de contar com um departamento de recursos humanos que 
esta sempre em busca de aprimoramento à todos os nossos 
colaboradores.

NOSSOS PRINCÍPIOS



DEPARTAMENTO SOCIAL

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.

A São Miguel Saúde mais 
próxima da sua empresa



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

NOSSA ESTRUTURA



Sede Administrativa 
Rua Álvaro Correa Borges, 43

Vila Dr. Eiras, São Paulo - SP

Hospital São Miguel
R. Severina Leopoldina de Souza, 44 

Cidade Nitro Operária, São Paulo - SP

Day Hospital
R. Abel Tavares, 2576

Ermelino Matarazzo, São Paulo - SP

PoliDay Laboratório
R. Abel Tavares, 21 

Ermelino Matarazzo, São Paulo - SP

REDE PRÓPRIA



APP SÃO MIGUEL

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.

São Miguel Saúde

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 Beneficiário, onde o beneficiário ou a empresa consegue ter acesso a todos 

os dados referentes ao seu plano.



PRODUTOS PARA VOCÊ

484.356/19-8

484.357/19-6

483.048/19-2



PRODUTOS PARA EMPRESA

483.664/19-2

e-Flex

Bronze
co-participação

476.172/16-3

e-Corporate

483.253/19-1

e-Business

483.252/19-3



PRODUTOS ESPECIAIS

487.342/20-4



NOSSOS
CREDENCIADOS

Hospitais
Hospital São Miguel

Day Hospital de Ermelino Matarazzo

Hospital Neurocenter

Hospital 08 de Maio

Hospital Santa Clara

Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes

Pronto Socorro Itaquera

Unidade Oftalmológica de Santana

Hospital e Maternidade Master Clin

Hospital Bom Clima

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel

Hospital Santo Expedito

Hospital Stella Maris

API ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA

Hospital Vera Cruz



NOSSOS
CREDENCIADOS

Pronto Atendimento
Clinica São Lucas (MATERNAL & BABY CARE)

Clinica Santo Antônio

Clinica Saint Nicholas

Laboratórios
Laboratório SM

Labi Exames - 5 Unidades

Bio Campos Análises Clínicas

Poli Day Laboratórios

Laboratório Deliberato de Análises Clínicas - 6 Unidades

BR Diagnósticos

Gimi Inst Radiologia e Ultrassonografia

Laboratório Sanitas - 3 Unidades

CID - Centro Integrado

Laboratório São Miguel

Nasa Laboratório Bio Clínico - 3 Unidades

Assad Laboratório - 2 Unidades

Avante Medicina Diagnóstica

Sancet Medicina Diagnóstica - 7 Unidades

NOSSOS
CREDENCIADOS



NOSSOS CLIENTES



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


