
 

 

  
 

EDIÇÃO Nº 40 - JULHO/2021 

AMPLIAÇÃO DOS PRODUTOS DE SAÚDE 
NOVAS BANDEIRAS - AMIL, ASSIM E PREVENT SENIOR  

Cientes da importância da SIAS em manter alianças fortes em suas carteiras de 
produtos assistenciais visando contribuir para melhoria da qualidade de vida de 
seus participantes e assistidos, a SIAS e a MAPMA estudam a entrada de três 
novas bandeiras para o segmento de planos médicos-hospitalares: AMIL, 
ASSIM e PREVENT SENIOR.  
 
Em breve, ao fim dos estudos e aprovações, serão divulgadas maiores 
informações relativas às tabelas com o valores das mensalidades, rede 
hospitalar e laboratorial de cada plano e as formas para adesão aos referidos 
contratos de plano médico-hospitalar. 
 
Na sequência breve resumo das operadoras: 
 
AMIL 
A Amil faz parte do UnitedHealth Group, a maior e mais diversificada empresa 
do setor de saúde do mundo, com sede nos Estados Unidos. O UnitedHealth 
Group ocupa o topo da lista das empresas mais admiradas em seu segmento, 
segundo ranking da revista Fortune. Além do Brasil, oferece benefícios e 
serviços de saúde em mais de 130 países, para cerca de 140 milhões de 
pessoas.  
Será disponibilizado um plano regional (para os residentes no RJ) e também um 
plano nacional. 
Serão oferecidos planos COM coparticipação, na modalidade coletivo por 
adesão e com pré-pagamento.  
 
ASSIM 
A Assim é uma operadora nacional, que compõe o Grupo Assim constituído por 
diversas empresas do segmento da saúde que oferecem excelência no 
atendimento médico, considerado o maior grupo empresarial de saúde, 
verticalizado, no Rio de Janeiro. Única praça de atuação.  
Será disponibilizado exclusivamente um plano regional (para os residentes no 
RJ).  
Serão oferecidos planos COM coparticipação, na modalidade coletivo por 
adesão e com pré-pagamento.  
 
PREVENT SENIOR 
A Prevent Senior é uma operadora de saúde nacional, presente no mercado 
desde 1977, operando exclusivamente no segmento individual e especializada 
no cuidado com o adulto+. Presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, 
com rede própria e aberta. 

COMUNICA 



 

 

Será disponibilizado um plano exclusivamente regional, para os residentes no 
RJ, SP ou Brasília conforme área de atuação abaixo: 
 

 Em São Paulo: São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Santos, 
São Caetano do Sul, Praia Grande, Guarujá, Osasco e Guarulhos; 

 No Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias; 

 Em Brasília: Distrito Federal. 
 
Serão oferecidos planos SEM coparticipação, na modalidade individual e com 
pré-pagamento.  
 
 
Aguardem novas informações. 
 
 
 

RJ, 06 de julho de 2021 
DIRETORIA EXECUTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central de Atendimento SIAS 

De segunda a sexta, das 10 às 16 horas 

Rua do Carmo, 11, 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP.: 20011-020 

www.sias.org.br – CONTATO 

 facebook.com/siasbrasil 

Whatsapp: (21) 97459-7918 

 


