
 

 

 

São Cristóvão Saúde firma parceria com 
Qualicorp para oferecer Planos de Saúde 
na cidade de São Paulo a partir de R$ 122 

 
Com a nova operadora, Qualicorp amplia o número de produtos oferecidos no município, levando mais opções de 

escolhas para os seus clientes 

 

O São Cristóvão Saúde, operadora referência na Zona Leste da cidade de São Paulo e 

a Qualicorp, mais completa plataforma de acesso a Planos de Saúde do Brasil, 

anunciam o início de parceria para comercializar planos de saúde no segmento 

coletivo por adesão. Os planos já estão disponíveis para contratação, com valores a 
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partir de R$ 122 (preço sujeito a alterações, de acordo com o plano escolhido e a 

faixa etária do cliente). 

 

“A parceria com o São Cristóvão Saúde vai ao encontro do nosso objetivo de ampliar 

as opções de escolhas para que os nossos clientes tenham acesso a planos de saúde 

de qualidade”, afirma João Drumond, superintendente comercial da Quali em São 

Paulo. “A operadora parceira conta com produtos na medida para quem procura 

cobertura de qualidade com um excelente custo-benefício no município de São 

Paulo”, complementa. 

 

Com a nova operadora, a Quali amplia o número de produtos oferecidos em todo o 

estado paulista e passa a disponibilizar cerca de 40 opções de Planos de Saúde, com 

abrangência nacional ou regional, somando todas as operadoras de saúde parceiras 

(Amil, Ana Costa, Bradesco, Central Nacional Unimed, Grupo NotreDame Intermédica, 

SulAmérica Saúde, Unimed Fesp, Unimed Santos, Oeste Saúde e agora o São 

Cristóvão Saúde). 

 

Os clientes terão acesso a quatro opções de planos com o São Cristóvão Saúde, sendo 

eles: Essencial Adesão, Conforto Adesão, Bem-Estar 40+ Adesão e Conforto Plus 

Adesão, todos com cobertura local no município de São Paulo e acesso à rede 

credenciada, que conta com os hospitais e clínicas médicas, como o Hospital e 

Maternidade São Cristóvão, Cema – Hospital de Especialidades, Hospital Leforte, 

dentre outros. Os planos de saúde da operadora parceira oferecem opções em 

acomodação coletiva ou individual, para que o cliente possa escolher aquele que 



 

 

melhor atende às suas necessidades e orçamento. Além disso, todos os planos 

oferecem atendimento de urgência e emergência.   

 

"O Grupo São Cristóvão Saúde tem crescido vertiginosamente, tanto em sua rede 

própria quanto em qualidade de todos os serviços prestados. Temos nos 

especializado em diversas áreas de atendimento e investido em infraestrutura e 

tecnologia de ponta. Cuidado, saúde e prevenção é o que queremos oferecer aos 

nossos associados. Os novos clientes trazidos pela Qualicorp poderão viver isso em 

cada um dos planos contratados. Desejamos que esta parceria traga novas 

experiências e desafios que tornem o Grupo São Cristóvão Saúde e a Qualicorp ainda 

mais fortes na área da saúde", comenta o Engº Valdir Pereira Ventura, Presidente/ 

CEO do Grupo São Cristóvão Saúde.  

 

A Quali preparou uma premiação diferenciada para os corretores que atuarem na 

comercialização dos planos do São Cristóvão Saúde, que receberão um cyber bônus 

de R$ 350 a cada vida vendida. Os planos da operadora podem ser comercializados 

apenas no município de São Paulo. A contratação pode ser feita por profissionais 

ligados a diversas categorias, como arquitetos, administradores, engenheiros, 

estudantes e professores, entre outros.  

 
 

 


