
 

 

 

 

  

 

 
EDIÇÃO Nº 06 – MARÇO/2016 

 

 

Central de Atendimento  

 

A SIAS conta hoje com aproximadamente 11.000 participantes, assistidos e beneficiários, inscritos 
nos três Planos de Beneficios que administra (CLT, RJU e PREVSIAS), bem como nos diversos 
contratos de prestação  de serviços na área da saúde (planos médico, odontológico e de 
emergências médicas) e Seguro de Vida. Referidos participantes, assistidos e beneficiários  residem 
em aproximadamente 1.000 municípios. 
 
Esse quantitativo, aliado à sua distribuição geográfica, dificulta o atendimento, tanto presencial 
quanto por  telefone, especialmente em ocasiões de alta demanda. 
 
Para facilitar o relacionamento com os participantes, assistidos e beneficiários, a SIAS mantém em 
seu site (www.sias.org.br) informações atualizadas sobre todos os assuntos de interesse de seus  
usuários, local onde são esclarecidas as dúvidas mais recorrentes. 
 
Recomendamos que se, após a consulta ao site, o participante, assistido ou beneficiário não 
encontrar o esclarecimento adequado, encaminhe a sua demanda para a Central de Atendimento, 
preferencialmente pelo site, na opção CONTATO. 
 

 

Caso a demanda ou dúvida seja sobre planos médicos, odontológico ou seguros, os participantes, 
assistidos e beneficiários tem a opção de contactar a MAPMA nos seguintes canais:  
 

Canais de Atendimento Mapma: 
 

Telefônico 
De segunda a sexta-feira, das 8:30h às 17:30h RJ e Região Metropolitana: (021) 2102-1312 - 
Demais Localidades: 0800-025-1312 

Presencial e 
Cartas 

De segunda a sexta-feira, das 8:30h às 17:30h   
Rua Visconde de Inhaúma, n. 37 - 5º andar - Centro - RJ - CEP 20091-007 

Portal / E-Mail www.mapma.com.br (*) / sias@mapma.com.br 
Importante - O site da Mapma está habilitado para emissão de 2ª via de boleto dentro do prazo de vencimento, emissão de extrato de 
coparticipação, demonstrativo de imposto de renda, quitação anual de débitos e recibo de pagamento. Para acesso, utilize o seu CPF no 
campo Login e seu código de cliente a partir do 37 no campo Senha. 

 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

 

RJ, 18 de março de 2016. 

DIRETORIA EXECUTIVA  

http://www.sias.org.br/
http://www.sias.org.br/site/contato/
http://www.mapma.com.br/
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