
Credenciamento da amafresp

gestão amafresp

Resumo de Credenciamento por Cidades 
de janeiro até outubro de 2015

Veja a continuação da série de reportagens “Entenda como funcio-
na a sua Amafresp”

Na edição nº391 do Jornal da Afresp, foi publicada uma reporta-
gem sobre a Auditoria e Assessoria Médica da Amafresp. Nesta edi-
ção do Boletim Amafresp, você confere como funciona o setor de 
credenciamento da Amafresp.

O setor de Credenciamento é responsável por formar a Rede de 
-
-

ter a qualidade da rede credenciada aos associados da Amafresp.

O Credenciamento é realizado por meio de instrumento contratual com 

da saúde, obedecendo a rigorosos critérios técnicos e administrativos.

A equipe do Credenciamento Amafresp é composta pela coorde-
nadora Liliana Barros e quatro assistentes administrativos. “Apre-

operadora de Autogestão, realizando processos de credenciamen-
to, no sentido de assegurar o atendimento médico”, disse Liliana.

A Coordenação é responsável pela manutenção, negociação, par-
ceria e prospecção de recursos para credenciamentos, especial-
mente em regiões carentes, contando com o apoio de Comissões 
criadas nas cidades do município e interior de São Paulo, bem 
como indicação de associados.

• Reversões de cobranças particulares, intermediando junto ao 
prestador que realizou a cobrança, para cancelamento.

Liliana enfatizou que o departamento dedica-se também às ati
vidades para o cumprimento das Resoluções estabelecidas pela 
Agência Nacional de Saúde (ANS), sendo uma delas, como exem
plo, a atualização de todos os instrumentos contratuais estabele
cidos com cada prestador de serviços, conforme determinado por 
meio da Lei 13.003, que dispõe sobre os contratos escritos entre 
as operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços.

Além disso, o setor de Credenciamento busca a ampliação da rede 
em regiões carentes, aliada à qualidade dos serviços. “Queremos 
cada vez mais parcerias com prestadores de serviços, buscando 

do plano”, disse.

Os credenciamentos de prestadores são realizados por indicação 
dos associados, mediante preenchimento e assinatura do Formu
lário de indicação de credenciamento. Especialmente as indica
ções oriundas das cidades do interior, que muito nos auxiliam 
para a composição da rede.

Água Fria 1

Araraquara 3

Atibaia 2

Bauru 2

Campinas 4

Cotia 1

Franca 1

Guaratinguetá 2

Guarulhos 2

Itu 1

Ituverava 1

Jacareí 1

Jundiaí 1

Mirandópolis 1

Osasco 2

Ourinhos

Piracicaba

Ribeirão Preto

Santo André

Santos

São Bernardo do Campo

São Caetano

São José do Rio Preto

São José dos Campos

Sorocaba

Taboão da Serra

Taubaté

São Paulo

ABC

Total Geral

Segundo Liliana, o setor de credenciamento, por ser o res-
ponsável pela origem de todas as informações que resultam 
no atendimento médico ao associado, oferece todo o suporte 
e orientações necessárias aos demais setores da Amafresp, 
como Central de Guias, Análises de Contas, Reembolso, Co-
brança, Secretaria da Amafresp, OPME, Home Care, Inscrição 
e Serviço Social.

Outras atividades realizadas pelo setor de credenciamento:
• Extensões de credenciamentos – ampliação de um deter-
minado atendimento oferecido por um prestador;
• Alteração cadastral, quando ocorre mudança de endereço, 
CNPJ, Razão Social, entre outros dados cadastrais;
• Descredenciamentos, quando há a solicitação do prestador 

• Negociação de valores de tabelas, obedecendo às diretri-
zes estabelecidas pela Diretoria;
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Em 2015, o aumento do valor da  
cota Amafresp foi inferior ao  

praticado pelo mercado.  
o Reajuste foi de apenas 9,1%

Foram realizadas 2.764 internações, 91.728 consultas 
e 504.226 exames.

“Plano de saúde sofre 
reajuste de 63%” 
Portal G1 notícias

“Vítimas de ‘armadilha’ de 
planos de saúde enfrentam 
reajustes abusivos”
BBC Brasil.com

“7 armadilhas escondidas 
nos serviços dos planos de 

“Custos das operadoras de 
planos de saúde sobem 17,7%” 

IESS - Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar

Amafresp já cobre todos os novos procedimentos 
exigidos pela ANS
Recentemente, a ANS anunciou novos procedimentos que os planos de saúde deverão cobrir 
a partir de janeiro de 2016. Vale ressaltar que Amafresp já cobria os 21 novos procedimentos 
exigidos pela ANS.

A medida é resultado do processo de revisão periódica do Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde, contou com reuniões do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde (CO-
SAÚDE) e de consulta pública realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 
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I N F O R M A
ANS-No 31763-2

Números de inscrições na Amafresp 
em 2015
A Amafresp registrou, ao longo de 2015, um bom resultado no número 
de inscrições. Segundo a diretoria da Amafresp, até o mês de outubro, o 
plano atingiu 919 novos inscritos. 

etária de 0 a 43 anos. 

Janeiro 72
fevereiro 63

março 90
abril 82
maio 86

junho 71
julho 65

agosto 117
setembro 92

outubro 181
919total
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é a composição de custos envolvidos na Taxa de Administração do 
seu plano. O artigo 7º do regulamento da Amafresp explica que essa 
taxa é de 7% do valor da 
soma das despesas efetivas 
com assistência à saúde.

A taxa de Administração 
Amafresp, que é paga men-
salmente à Afresp, serve 
para cobrir os custos admi-
nistrativos e operacionais 
do seu plano e já está pre-
vista no valor da cota men-
sal cobrada.

Conforme podemos obser-
-

sição da taxa administrativa 
da Amafresp envolve custos, 
como  materiais de escritó-
rio, energia elétrica, água, 
colaboradores da Amafresp, 
equipamentos e o aluguel 
do espaço físico(localizado 
dentro da sede da Afresp). 
Além desses, existem tam-
bém os custos indiretos, originados dos serviços que os departa-
mentos da Afresp prestam para a Amafresp, entre eles a Contabili-
dade, a Tecnologia da Informação, Comunicação e Regionais.

Para que esses custos sejam calculados e repassados de maneira 

-
sional especialista em Controladoria e Contabilidade pela USP, 

que fez um trabalho de re-
formulação nos relatórios 
de custo da Afresp.

Os custos diretos e os ra-
teios indiretos do plano 
passaram a ser calculados 
com mais precisão. “Por 
meio de uma metodolo-

prestadora de serviço para 
Amafresp contabiliza seus 
esforços direcionados ao 
plano de saúde. Ou seja, é 
possível medir inclusive os 
recursos humanos de cada 
departamento que atende 

-
retor da Amafresp, Alexan-
dre Lania Gonçalves.

Consta no regulamento da 
Amafresp que, no início de 
cada ano, é apurado o valor 

real do custo de Administração do plano do ano anterior. Caso resul-
te em um pagamento maior da Amafresp, a Afresp restituirá à sua 
autogestão, como ocorreu em 2014, ano no qual a Afresp devolveu 
aproximadamente R$ 250 mil à Amafresp. Vale lembrar que o inver-
so também pode ocorrer.

O pagamento da Amafresp é feito pelo sistema de rateio mensal das 
despesas entre todos os inscritos na proporção das respectivas cotas. 
“O rateio, como é  calculado em função da despesa, oscila mês a mês, 

disse o diretor da Amafresp, Alexandre Lania Gonçalves.

soma das despesas com assistência à saúde e outras dela decorren-
tes, acrescida da taxa de administração paga à Afresp, pelo total de 
cotas apurado no último dia do mês de referência.

Lania explicou que, se em determinado mês o montante a ser efeti-
vamente pago pelas despesas relativas à assistência à saúde e outras 
dela decorrentes for superior ao valor da receita advinda das cotas 
cobradas, o pagamento da diferença superior será feito com recursos 
retirados do Fundo de Reserva, que deverá ser devolvido mediante 

Taxa de Administração da Amafresp 

Sistema de cotas Amafresp

Olá!
A Amafresp quer conhecer melhor seus hábitos de vida e as condi-

pesquisa por telefone em uma amostra da população do plano. 
Caso você seja selecionado(a), participe!

Saiba mais em www.amafresp.org.br

Temos o prazer de comunicar que você foi selecionado por nos-

sos analistas para participar da primeira pesquisa da AMAFRESP 

sobre hábitos e estilo de vida de seus fi liados.

É uma pesquisa simples, que será realizada por telefone, por 

meio de uma empresa especializada. A pesquisa será anônima 

e toda a informação será tratada de forma confi dencial, por isso 

não se preocupe.

Serão apenas 20 perguntinhas a respeito dos seus principais 

hábitos de vida e condições de saúde. Essa informação deverá 

nos ajudar a atender você, sua família, e toda a população de fi li-

ados, cada vez melhor.

Nos próximos dias, você deverá receber um contato da AMA-

FRESP, reforçando essa mensagem. Nos dias seguintes, nossos 

pesquisadores deverão fazer contato.

Agradecemos a sua participação desde já!

Olá!

6



Credenciamento da amafresp

gestão amafresp

Resumo de Credenciamento por Cidades  
de janeiro até outubro de 2015
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• Reversões de cobranças particulares, intermediando junto ao 
prestador que realizou a cobrança, para cancelamento.

Liliana enfatizou que o departamento dedica-se também às ati-
vidades para o cumprimento das Resoluções estabelecidas pela 
Agência Nacional de Saúde (ANS), sendo uma delas, como exem-
plo, a atualização de todos os instrumentos contratuais estabele-
cidos com cada prestador de serviços, conforme determinado por 
meio da Lei 13.003, que dispõe sobre os contratos escritos entre 
as operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços.

Além disso, o setor de Credenciamento busca a ampliação da rede 
em regiões carentes, aliada à qualidade dos serviços. “Queremos 
cada vez mais parcerias com prestadores de serviços, buscando 

do plano”, disse.

Os credenciamentos de prestadores são realizados por indicação 
dos associados, mediante preenchimento e assinatura do Formu-
lário de indicação de credenciamento. Especialmente as indica-
ções oriundas das cidades do interior, que muito nos auxiliam 
para a composição da rede.

Água Fria 1

Araraquara 3

Atibaia 2

Bauru 2

Campinas 4

Cotia 1

Franca 1

Guaratinguetá 2

Guarulhos 2

Itu 1

Ituverava 1

Jacareí 1

Jundiaí 1

Mirandópolis 1

Osasco 2

Ourinhos 2

Piracicaba 1

Ribeirão Preto 1

Santo André 5

Santos 3

São Bernardo do Campo 4

São Caetano 2

São José do Rio Preto 2

São José dos Campos 3

Sorocaba 3

Taboão da Serra 1

Taubaté 10

São Paulo 21

ABC 4

Total Geral 87

Segundo Liliana, o setor de credenciamento, por ser o res-
ponsável pela origem de todas as informações que resultam 
no atendimento médico ao associado, oferece todo o suporte 
e orientações necessárias aos demais setores da Amafresp, 
como Central de Guias, Análises de Contas, Reembolso, Co-
brança, Secretaria da Amafresp, OPME, Home Care, Inscrição 
e Serviço Social.

Outras atividades realizadas pelo setor de credenciamento:
• Extensões de credenciamentos – ampliação de um deter-
minado atendimento oferecido por um prestador;
• Alteração cadastral, quando ocorre mudança de endereço, 
CNPJ, Razão Social, entre outros dados cadastrais;
• Descredenciamentos, quando há a solicitação do prestador 

• Negociação de valores de tabelas, obedecendo às diretri-
zes estabelecidas pela Diretoria;

5

Em 2015, o aumento do valor da  
cota Amafresp foi inferior ao  

praticado pelo mercado.  
o Reajuste foi de apenas 9,1%

Foram realizadas 2.764 internações, 91.728 consultas 
e 504.226 exames.

“Plano de saúde sofre 
reajuste de 63%” 
Portal G1 notícias

“Vítimas de ‘armadilha’ de 
planos de saúde enfrentam 
reajustes abusivos”
BBC Brasil.com

“7 armadilhas escondidas 
nos serviços dos planos de 

saúde coletivos”
Brasil Econômico

“Custos das operadoras de 
planos de saúde sobem 17,7%” 

IESS - Instituto de Estudos de  
Saúde Suplementar

Amafresp já cobre todos os novos procedimentos 
exigidos pela ANS
Recentemente, a ANS anunciou novos procedimentos que os planos de saúde deverão cobrir 
a partir de janeiro de 2016. Vale ressaltar que Amafresp já cobria os 21 novos procedimentos 
exigidos pela ANS.

A medida é resultado do processo de revisão periódica do Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde, contou com reuniões do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde (CO-
SAÚDE) e de consulta pública realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 

Ano 10 - Edição nº 12 - Dezembro 2015

I N F O R M A
 31763-2

Números de inscrições na Amafresp 
em 2015
A Amafresp registrou, ao longo de 2015, um bom resultado no número 
de inscrições. Segundo a diretoria da Amafresp, até o mês de outubro, o 
plano atingiu 919 novos inscritos. 

etária de 0 a 43 anos. 

Janeiro 72
fevereiro 63

março 90
abril 82
maio 86

junho 71
julho 65

agosto 117
setembro 92

outubro 181
919total

Janeiro 72
fevereiro 63

março 90
abril 82
maio 86

junho 71
julho 65

agosto 117
setembro 92

outubro 181
919total

Campanha de  
vacinação contra 

a Meningite B
Credenciamento

Taxa e cota  
Amafresp 

Páginas 03 e 04 Página 05 Página 06

1



Editorial

A Amafresp recebe todos os meses 
e-mails com agradecimentos de 
seus filiados

Família Amafresp, 

-
tisfação de apresentar um informativo que mostra um pouco mais 
do nosso plano e de nossas ações futuras.
 
Nesse material, você terá acesso ao resultado da primeira e se-
gunda fase da Campanha de Vacinação Contra a Meningite B, mais 
uma das concretas e efetivas ações preventivas realizadas por 

-
liados, nesse caso de nosso público infantil. Fomos o único plano 
de saúde do Brasil que disponibilizou a vacina, garantindo imuni-
zação às nossas crianças. 

Veja também como funciona o setor de credenciamento da Ama-
-

bom resultado nos números de inscrições.  

o melhor caminho. Por isso, além da tradicional Campanha Saúde, se-
rão realizadas campanhas efetivas no combate ao câncer de próstata, 
mama e colo de útero, entre outras ações. Contaremos também com 
novas alternativas, como detecção e acompanhamento de pacientes 
que não possuem doenças crônicas, mas que podem desenvolvê-las 
num futuro próximo se não houver prevenção.  Lembrando que pre-
venir é melhor que remediar. Portanto, estamos de olho na sua saúde! 

Em 2016, em parceria com a diretoria de TI da Afresp, avançaremos 
mais fortemente na área de tecnologia móvel e nosso aplicativo 

trará novas e importantes funcionalidades. Será disponibilizada a 
carteira virtual do plano, ou seja, mais mobilidade e comodidade 
para a família Amafresp, disponíveis em qualquer  smartphone. O 

entre outras importantes funcionalidades que estarão disponíveis 
em nosso aplicativo.  

No campo operacional interno, ocorrerá  reestruturação nas áreas 
de credenciamento e a adoção de novas ferramentas informatiza-
das auxiliará as tomadas de decisões, tornando-as mais ágeis e se-
guras. Nosso objetivo é usar a tecnologia para facilitar e melhorar 
ainda mais a administração de nosso plano.    

A equipe da Amafresp deseja a todos um feliz natal e um ano novo 
com muita vontade de viver, disposição para enfrentar novos de-

novo, não se esqueça de deixar seus dados cadastrais atualizados. 
Para isso, basta ligar no telefone (11) 3886-8934. 

“Gostaria de agradecer a dedicação e empenho do cole-
ga Alexandre Lania e da gerente da Amafresp, Rosange-
la Lázaro. Eles foram essenciais para que eu tivesse um 
atendimento personalizado e de qualidade. Portanto, 
assim como em 2012, quando eu precisei e recomendei 
os serviços do plano, garanto a todos que vale a pena 
fazer parte da Amafresp”. 

Amafresp, Paulo Henrique Cruz. 

Expresso a imensa satisfação do trabalho de hospi-
talidade realizado pela Filó, o quanto ela me ajudou. 
Ela é 1000% (mil mesmo!) disponível a nos servir. 
Ela é ótima, atenciosa, competente e, acima de tudo, 

Eternamente grata!

Filiada Maria do Carmo Cadina Malheira 

Agradeço a presteza no atendimento do pedido 
de reembolso de despesas médicas de internação 

-
cia, em clínica fora de São Paulo. Isso é mais uma 

nossa Amafresp”. 

Filiado Luiz Carlos Cordeiro 

Conheça abaixo alguns deles: 

Alexandre Lania 
Diretor da Amafresp
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sobre hábitos e estilo de vida de seus fi liados.

É uma pesquisa simples, que será realizada por telefone, por 

meio de uma empresa especializada. A pesquisa será anônima 

e toda a informação será tratada de forma confi dencial, por isso 

não se preocupe.

Serão apenas 20 perguntinhas a respeito dos seus principais 

hábitos de vida e condições de saúde. Essa informação deverá 

nos ajudar a atender você, sua família, e toda a população de fi li-

ados, cada vez melhor.

Nos próximos dias, você deverá receber um contato da AMA-

FRESP, reforçando essa mensagem. Nos dias seguintes, nossos 

pesquisadores deverão fazer contato.

Agradecemos a sua participação desde já!

“Quero parabenizar a Amafresp por esta importante 

vacina que o pediatra havia recomendado. Em nome 
de todas as mães, agradeço por este ato em prol da 
saúde da família Amafresp”.
Laís Vieira Garcia dos Santos - mãe do Eddie

“A Campanha de Vacinação contra a Menin-
gite B é uma das ações que demonstra o 
quanto vale a pena ter Amafresp. Mesmo a 
vacina sendo cara houve a preocupação de 

Nádia Scolezo – mãe do Lucas  

“Eu achei a campanha excelente. Nunca 
vi nenhum convênio oferecer uma vaci-
na como esta”. 
Caio Capobiano Cruz – pai da Sara  

“Acompanho sempre as campanhas da Ama-
fresp, inclusive a Saúde. Todas são iniciati-
vas importantes voltadas para a prevenção”. 
Nilton Braga Remo – pai do Miguel 

“Esta Campanha é uma ótima iniciativa. Muito 
legal a estrutura e organização do evento”. 
Elano e Karina Cruz – pais do Matheus 

da prevenção e também com atendimento recebido. Pos-
Vanessa Kell, 

mãe da Alice e dos gêmeos Laura e Eduardo.
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vacina sendo cara houve a preocupação de 

Nádia Scolezo – mãe do Lucas  

“Eu achei a campanha excelente. Nunca 
vi nenhum convênio oferecer uma vaci-
na como esta”. 
Caio Capobiano Cruz – pai da Sara  

“Acompanho sempre as campanhas da Ama-
fresp, inclusive a Saúde. Todas são iniciati-
vas importantes voltadas para a prevenção”. 
Nilton Braga Remo – pai do Miguel 

“Esta Campanha é uma ótima iniciativa. Muito 
legal a estrutura e organização do evento”. 
Elano e Karina Cruz – pais do Matheus 

da prevenção e também com atendimento recebido. Pos-
Vanessa Kell, 

mãe da Alice e dos gêmeos Laura e Eduardo.
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