


A Blue Med Saúde nasceu com um propósito: 
oferecer o melhor serviço de saúde às famílias 
brasileiras.

Para nós, nada é mais importante do que 
a saúde e a felicidade das pessoas. Prova 
disso é o atendimento cuidadoso que nossos 
credenciados oferecem a cada um dos nossos 
associados, garantindo que sua experiência 
conosco seja sempre agradável e eficiente.

Além disso, nos preocupamos em manter um 
impacto sempre positivo à comunidade que 
nos cerca, contribuindo para uma sociedade 
mais justa e igualitária para todos. Nós temos o 
mais absoluto respeito pelas políticas públicas 
e agimos sempre de acordo com as regras da 
ANS e do órgão de Defesa do Consumidor.

A Blue Med é uma empresa 100% brasileira. A 
marca surgiu como um produto diferencial da 
Alvorecer, e conta com total apoio e a tradição 
de um convênio que atua desde 1924.

BLUE MED
SAÚDE

Tudo para
você viver
mais e
melhor.



Nossa missão é 
atender cada um de 

nossos pacientes 
com o máximo 

cuidado.

Estamos sempre 
preparados para 
atender todas as 

suas necessidades 
médicas.

Pode contar com a 
Blue Med: estamos 

disponíveis a 
qualquer horário, 
todos os dias da 

semana.

PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS

AMPLA REDE 
CREDENCIADA

ATENDIMENTO
24 HORAS

SIMPLICIDADE
Pensando em facilitar seu dia a dia, a Blue Med Saúde oferece 
um site completo e cheio de possibilidades para você. 

+



+
PRATICIDADE NA

PALMA DA MÃO

Rede Credenciada

Baixe nosso app pela App Store ou Play Store!

2ª Via de Fatura

Carteirinha Virtual

É possível resolver tudo sem sair de 
casa. Você pode emitir segunda via de 
boleto, acessar a rede credenciada e a 
carteirinha virtual direto do aplicativo 
da Blue Med Saúde.



+
VANTAGENS
A Blue Med Saúde é mais que um plano de saúde. 
É uma empresa que procura, acima de tudo, 
melhorar a qualidade de vida de seus associados 
e da comunidade em que está inserida. Para isso, 
buscamos as melhores parcerias.



MAIOR REDE 
DE HOSPITAIS 
DA BAIXADA 
SANTISTA

Oferecemos uma ampla rede de 
atendimento na Baixada Santista: 
são vários hospitais, centros 
clínicos, consultórios, laboratórios 
de imagem e análises clinicas.

Hospital Casa de 
Saúde Santos

Hospital Casa de 
Saúde Guarujá

Hospital Casa 
de Saúde 

Praia Grande



HOSPITAL 
CASA DE 
SAÚDE 
GUARUJÁ

• 100 leitos
• Pronto Socorro Adulto e Infantil
• Sala Cirúrgica
• Centro Médico (Consultas)



HOSPITAL 
CASA DE 
SAÚDE 
SANTOS

• 310 leitos
• Pronto Socorro
• Exames
• Centro Cirúrgico
• UTI
• Centro obstétrico
• Ambulatório



HOSPITAL 
CASA DE 
SAÚDE 
PRAIA GRANDE

• 122 leitos
• Pronto Socorro
• Centro Cirúrgico
• UTI Adulto e Pediátrico



REDE CREDENCIADA EM SÃO PAULO

A Blue Med Saúde também tem a opção para os 
colaboradores na cidade de São Paulo. Moradores da 
Zona Norte e região têm acesso ao HSanp, um dos 
hospitais mais modernos do Brasil, com equipamentos 
de última geração e as melhores tecnologias disponíveis, 
garantindo todo o conforto e segurança.

Para mais 
informações 
sobre o HSanp, 
escaneie o QR 
Code ao lado :)
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