
 
 

Grupo Santa Mônica Saúde assina intenção de venda para Grupo NotreDame 

 

O Grupo Santa Mônica Sáude – que reúne as empresas Hospital Santa Mônica, SaúdeVida, 
Bioimagem e INCORD – anuncia a assinatura de intenção de venda para o Grupo NotreDame 
Intermédica. 

O Hospital e Maternidade Santa Mônica foi fundado por um grupo de médicos em 1993, com o 
objetivo de revolucionar a medicina de Minas Gerais. A Operadora SaúdeVida entrou em 
atividade no mesmo ano, proporcionando o acesso a uma medicina de alta qualidade e 
resolutiva em sua rede própria, contando atualmente com uma carteira de 41 mil clientes em 
Divinópolis e região. Com a criação da BioImagem e Incord, o Grupo consolidou-se como uma 
estrutura hospitalar de alta complexidade, sendo referência para todo o Centro-Oeste Mineiro.  

Com taxas sustentáveis de crescimento e expansão geográfica de suas atividades, através da 
unidade Hospital Santa Mônica Nova Serrana, o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), que 
possui característica assistencial semelhante, enxergou no Grupo Santa Mônica o caminho para 
trazer aos Mineiros o acesso à saúde de qualidade. 

O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), com 6,2 milhões de beneficiários, é hoje a maior 
empresa de Saúde do País. É uma Operadora de Saúde que oferece soluções em saúde e 
odontologia integrais para clientes individuais e empresariais. Ao longo dos anos, vem se 
destacando pela rápida e constante evolução na área da Saúde por meio de sua estratégia de 
verticalização, resultante em fusões e aquisições contínuas que sustentam a melhoria da 
qualidade assistencial em saúde oferecida a custos mais acessíveis.  

Desde 1968, distingue-se no Setor por oferecer serviços de qualidade pensados em cada etapa 
do atendimento e para as mais diferentes necessidades. Por isso, dispõe ampla Rede Própria de 
Centros Clínicos, hospitais, prontos-socorros, maternidades, pontos de coleta ambulatoriais, 
espaços de convivência para o público sênior e Unidades de Medicina Preventiva, além de Rede 
Credenciada e clínicas odontológicas presentes em todo o País. 

Com a assinatura da intenção de venda, as empresas do Grupo Santa Mônica Saúde continuam 
com suas operações de forma inalterada, certos de que a concretização da transação 
proporcionará saúde de qualidade acessível a gerações de brasileiros. A confirmação da 
negociação está sujeita à aprovação da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e do CADE 
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica). 
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