
Manual de Uso do
APP São Miguel Saúde



Como realizar o cadastro e utilizar o aplicativo.

1°  Baixe o app 

Se você tem Plano Individual, Familiar, PME ou Empresarial clique em 2° 
‘’ Cadastre-se Pessoa Física’’ para se cadastrar e acessar o aplicativo

3° Se você  é administrador, responsável de empresa ou 
gestor de RH, utilize o botão ‘’Cadaste-se Pessoa Jurídica’’
Observação: Preencha os dados conforme solicitado, não esqueça que o número da 

 carteirinha/contrato deve ser acompanho de dois zeros no �nal.
No caso dos dependentes deve ser adicionado 01, 02 ou 03, de acordo  
com o contrato.  



joao.silva2020@gmail.com

22/06/1964

Como realizar o cadastro e utilizar o aplicativo.

Preencha os dados conforme solicitado.1° 

2° 

- CPF (somente o número, sem pontos ou traços)
- Número do Contrato/Carteirinha com dois zeros no �nal
- Crie uma senha e em seguida digite-a novamente

Preencha os dados conforme solicitado, não esqueça que o número
da carteirinha/contrato deve ser acompanho de dois zeros no �nal.
No caso dos dependentes deve ser adicionado 01, 02 ou 03, de acordo  
com o contrato.  

- Endereço de e-mail (será utilizado para retorno de solicitações)



Serviços disponíveis pelo  aplicativo São Miguel Saúde.

Consulta de Rede Credenciada- 

- Solicitação de Autorização para Exames
-  2ª Via de Boletos

- Alteração/correção dos  dados cadastrais 
Observação: Para atualização de endereço vá até a sede da São Miguel  
Saúde portando o comprovante de endereço atualizado 

- Carteirinha Digital
- Consulta de Co-participação

Consulta do Imposto de Renda- 
- Contatos e endereços importantes



Como alterar e salvar os Dados Cadastrais 

1° Na tela inicial do app clique em ‘’ Dados Cadastrais’’ , 

 Após preencher o campo ‘’e-mail’’ clique em GRAVAR para salvar os
dados. 

2°  Cadastre seu e-mail de contato será por ele que você receberá
 as respostas das suas solicitações.

3°



Carteirinha Digital

1° Na tela inicial do app clique em ‘’Carteirinha Digital’’ e tenha acesso 

A Carteirinha Digital pode ser utilizada para a realização de exames e2° 
a sua carteirinha em versão digital.

consultas.

Na Carteirinha Digital você encontra:2° 
- Tipo de Acomodação
- Nome do Plano
- Abrangência
- Número de Registro do Plano
- Rede



Como realizar a consulta da Rede Credenciada 

1°  Na tela inicial do app clique em  ‘’Rede Credenciada’’ 

A seguir preencha os dados conforme solicitado2° 

Após preencher todos os campos clique em  PESQUISAR3° 

- Tipo de Atendimento
- Especialidade
- Cidade

Você verá a lista de locais que realizam o atendimento.4° 



Como solicitar autorização de exames utilizando o app 

1° Tire uma foto nítida do pedido médico que precisa ser autorizado 

2° 

3° 

4° 

 Na tela inicial do app clique em  ‘’Solicitação de Exames’’ 

Preencha o campo ‘’Observações’’ com os dados que achar pertinentes 
sobre peso, altura, região em que reside, onde deseja realizar o 
procedimento .

Na tela ‘’Solicitação de Autorização’’ clique em  para anexarchoose �le
a foto que você tirou do pedido médico e clique em enviar.

5° Em até três dias úteis o pedido médico será encaminhado para o 
e-mail cadastrado. Mantenha seus dados sempre atualizados para maior
segurança e conveniência.

ex: Tela Solicitação de Autorização

Desejo realizar a consulta em Guarulhos, SP.



Tenha acesso aos boletos mensais utilizando o aplicativo 

1° Na tela inicial do app clique em ‘’Boletos’’ e tenha acesso aos seus 
boletos em aberto e ao histórico de boletos pagos.



Contatos 

1°   Na tela inicial do app clique em ‘’Contatos’’ para ver a lista de telefones
     que você pode utilizar para falar com a São Miguel Saúde. 

2° Você também vai encontrar as redes sociais e o site.



Empresa patrocinadora 
do

Siga-nos
saomiguelsaude

smiguelsaude
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