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Quem é o Grupo São Francisco? 

Com 73 anos de história, o São Francisco é um dos maiores grupos de saúde do Brasil. Composto pela 
São Francisco Saúde, 4ª maior operadora de medicina de grupo do País; São Francisco Odonto, que está 
entre as duas melhores operadoras de planos odontológicos do País; São Francisco Resgate, líder 
nacional de resgate rodoviário e a São Francisco Saúde Ocupacional, o Grupo dispõe de 7 hospitais 
próprios e atendimento multidisciplinar, planejado para oferecer mais conforto e bem-estar aos seus 
pacientes. A São Francisco Saúde, plano médico do grupo, conta com mais de 220 hospitais credenciados 
e cerca de 110 unidades próprias – entre unidades de atendimento e administrativas. Hoje, a operadora 
de planos médicos atua em seis estados: SP, MG, MT, MS, GO e PR. A São Francisco Saúde é a única 
operadora de medicina de grupo no ranking do Great Place to Work, que seleciona as 80 melhores 
empresas para se trabalhar no país. Já a São Francisco Odonto é a 7ª maior do país em quantidade de 
beneficiários. Oferece ampla rede credenciada e um trabalho preventivo sério e de qualidade. Atuando 
nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal, a empresa contabiliza quase 1 milhão de vidas e mais de 8 
mil dentistas credenciados. A São Francisco Resgate é a maior empresa de resgate rodoviário do Brasil. 
É formada atualmente por 2 mil colaboradores e cerca de 200 bases operacionais nas rodovias dos 
estados de SP, MG, RJ, GO, SC e PR. Além disso, é responsável pela cobertura médica de 5,6 mil km 
de rodovias e oferece também atendimento pré-hospitalar no Aeroporto Internacional de Guarulhos desde 
dezembro de 2013. 

 

A movimentação cadastral de beneficiários sofrerá alteração? 

O portal de movimentação cadastral mudou. Bastar acessar o nosso portal www.saofrancisco.com.br, 
clicar em "Minha conta empresa" e, no campo "Movimentação de Funcionários", clicar em "Movimentar 
em Saúde". Se preferir, acesse o link: http://cadastro.saofranciscosaude.com.br/Login.aspx 

 

O que muda na forma de pagamento? 

Todos os boletos serão enviados ao e-mail cadastrado pela sua empresa. Mantenha seu e-mail sempre 
atualizado para maior comodidade.  

Para atualização cadastral, veja o tutorial que preparamos para você: 
https://www.youtube.com/watch?v=d5INKmYpPXg 

 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

A Regional Saúde passou a fazer parte do São Francisco 

Saúde em março de 2019. Com a aquisição, a operadora passa 

a contar com a qualidade de um dos mais importantes Grupos 

de saúde do país. 

Seja bem-vindo(a) ao Grupo São Francisco! 

http://www.saofrancisco.com.br/
http://cadastro.saofranciscosaude.com.br/Login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=d5INKmYpPXg
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Os valores das mensalidades e datas de vencimento sofrerão alterações? 

Fique tranquilo. O Grupo São Francisco garante a manutenção do seu contrato de acordo com as 
condições de sua compra.  

No primeiro faturamento, devido aos processos da virada, sua fatura poderá ser prorrogada, retornando 
para o fluxo normal nos próximos meses. Não haverá qualquer tipo de cobrança adicional ou prejuízos 
aos clientes. 

 

A área de abrangência do plano de saúde será alterada? 

Agora você conta com a rede de atendimento de um dos maiores Grupos de saúde do país! Confira a lista 
de serviços credenciados em nosso site: www.saofrancisco.com.br  

Basta inserir o seu CPF ou a carteirinha do seu plano.  

 

Em caso de dúvidas, com quem entro em contato? 

Existe um canal de atendimento exclusivo para empresas: 

Premium: (16) 3434-5133 ou sae-premium@saofrancisco.com.br  

Diamante: (16) 3434-5137 ou sae-diamante@saofrancisco.com.br  

Platina: (16) 3434-5135 ou sae-platina@saofrancisco.com.br  

Ouro: (16) 3434-5130 ou sae-ouro@saofrancisco.com.br  

 

http://www.saofrancisco.com.br/
mailto:sae-premium@saofrancisco.com.br
mailto:sae-diamante@saofrancisco.com.br
mailto:sae-platina@saofrancisco.com.br
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