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Na iminência de completar 50 anos, a Amafresp alcan-
çou, no dia 13 de maio, uma de suas mais importantes 

como autogestão da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS).

(DOU), pela Diretoria de Normas e Habilitação das Ope-
radoras na pág. 130. 
 
Essa vitória é resultado dos esforços da atual diretoria 
da Amafresp e seus colaboradores, com apoio da dire-
toria da Afresp, do Conselho Deliberativo e dos asso-

Amafresp recebe registro definitivo e autorização de 
funcionamento como autogestão da ANS

2015 2016

PROCEDIMENTOS Jan a Dez 1º TRIM Abril Maio

Consultas Médicas 111.030 27.813 10.853 9.001

Sessões de Fisioterapia 55.434 12.264 4.924 4.575

Sessões de Psicologia 22.744 5.460 2.083 2.579

Laboratório 391.008 92.381 41.349 31.804

Raio X 24.037 5.554 2.196 2.095

Eletrocardiograma 5.126 1.294 449 421

Ressonância Magnética 4.627 1.122 523 396

4.162 1.103 557 329

28.945 6.871 2.858 2.336

Pet Scan 54 15 4 4

Internações Cirúrgicas 1405 475 166 158

Internações Clínica 1243 543 210 195

Internação Obstetrica 141 46 14 14

Internação Psiquiatrica 55 29 10 7

Internação Pediátrica 28 21 6 3

ciados, que, em votação unânime durante 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), 
participaram das decisões de alteração 
do Estatuto Social da Afresp; além dos 
trabalhos políticos da Federação Brasi-
leira de Associações de Fiscais de Tribu-

advogado e assessor de Assistência Jurídica, Dr. 
José Luiz Toro. 

A conquista da autorização definitiva de funcionamento da Ama-
fresp representa um marco na história do nosso plano de autogestão.  
Parabéns a todos!

Em 2016, o aumento do valor da cota amafresp foi inferior ao 

praticado pelo mercado. O reajuste foi de 9%, enquanto indicadores DO IESS REGISTRAM  
AUMENTO DE ATÉ 19% para planos coletivos E DA ans DE até 13% para planos individuais.
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Durante a Campanha Saúde também foi realizada uma ação efeti-
va de divulgação da Campanha Cadastro Premiado, cujo objetivo 

-
lares, dependentes e agregados) a atualizarem as informações de 
seus cadastros, como nome, endereço, telefones e e-mails. 

Colaboradoras do Departamento de Inscrição da Afresp partici-
param ativamente da Campanha Saúde auxiliando e incentivan-
do os associados a atualizarem seus cadastros. 

A promoção vai premiar cinco participantes. Entre os prêmios 
estão: um IPhone 6, um notebook, uma TV de 32”, uma cafeteira 
e cinco ingressos para o Hopi Hari.

Para participar, basta acessar o banner disponível no site da Ama-
fresp (www.amafresp.org.br) e clicar no link correspondente de 

está em sua segunda fase e acontece até o dia 31 de julho. O sorteio 
será realizado no dia 12 de agosto.

Sua participação será importante para que a Afresp e a Amafresp 
continuem a  prestar seus serviços  com qualidade. 

editorial
O 1° semestre deste ano foi extre-
mamente intenso na Amafresp, ti-
vemos que adequar nosso Estatuto 
Social e Regulamento para atender 
a exigências da ANS, sob pena de 
até perdermos nosso registro, que 
era provisório. Felizmente hoje te-

-
nitivo, mas também a autorização 
para funcionamento.

Não bastasse isso, a Campanha Saúde foi atribulada, mas driblamos 
-

60% neste ano em relação aos anteriores.Além de enfrentarmos esse 
ambiente hostil, conseguimos implementar algumas inovações. No 
futuro, desejamos progredir ainda mais.

Avançamos em relação à tecnologia móvel, e hoje o Aplicativo da 
Amafresp conta com muitas outras funcionalidades e ainda temos 
espaço para crescer neste sentido agora e no próximo ano. 

Muitas outras inovações já estão em fase de implantação: o setor 
de credenciamento foi totalmente reformulado, com novas rotinas 

-

rior; já está em fase de testes um novo sistema de informações, que 
irá não apenas melhorar a qualidade e quantidade de nossos dados, 
como irá aprimorar a gestão de nosso plano; a área de prevenção 
trará novidades ainda este ano e muito mais.

Para atendê-los ainda melhor, não se esqueçam de participar de 
nossa Campanha Cadastro Premiado até 31/07, atualizem seus da-
dos e ainda concorrem a alguns prêmios. A equipe Amafresp agrade-

FALTA DA VACINA 

Neste ano, o vírus da gripe começou a circular fora de época no 
Brasil. Isso causou uma situação de preocupação e pânico em 
toda a população. As poucas doses existentes foram disputadas 
entre a população.    

No estado de São Paulo, 2.491 pessoas foram contaminadas com 
o vírus H1N1 e 475 óbitos foram constatados até o dia 20 de ju-
nho de 2016. 

Mesmo com esse ambiente desfavorável, a Amafresp conseguiu 
-

o melhor plano de saúde.

Mais uma vez, a Amafresp contou com a colaboração das equipes 
de Comunicação, Tecnologia da Informação e Administração, para 
que a Campanha Saúde fosse realizada com sucesso.

Alexandre Lania 
Diretor da Amafresp

CAMPANHA CADASTRO PREMIADO 
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benefícios da Campanha Saúde. Esse diferencial permite a realização 
gratuita de diversos tipos de exames preventivos, obter orientações 
para melhoria da qualidade de vida e, principalmente, a vacinação 
contra a gripe e a pneumonia. Neste ano, os casos de gripe H1N1 

muita preocupação. 

A Amafresp rapidamente trabalhou para adquirir o maior número pos-
-

houve um crescimento de 60% na procura em relação ao ano de 2015. 

A Amafresp aplicou, nas últimas edições da Campanha Saúde, uma 
média de aproximadamente 4.000 doses da vacina contra a gripe. Em 
2016, esse número saltou para 7.500 doses aplicadas, com número 
recorde de inscrições já nas três primeiras semanas. 

Vale ressaltar que nesse número não estão inclusas as doses aplicadas 

Por esses motivos, a Amafresp decidiu então antecipar a vacinação 
para o grupo prioritário na capital, fato que trouxe mais de 700 pesso-
as à sede da Afresp no dia 9 de abril. 

Mesmo assim, o número de inscrições continuava a crescer. Diante 
desse quadro, as inscrições para a Campanha Saúde tiveram que ser 
encerradas no dia 13 de abril, e desde o dia 14 de abril foi disponi-
bilizado, nos sites da Afresp e da Amafresp, um cadastro para lista de 

lista de espera também foram vacinados. 

Durante todo esse período, a equipe da Amafresp se esforçou ao 
extremo para conseguir as doses e realizar toda a Campanha Saúde 

fabricantes cancelaram suas remessas. 

Com muita transparência, a Amafresp sempre informou, via e-mails 
marketings e notícias no site, todas as etapas vencidas e cada vitória 

sempre muito empenhados nas negociações para que as vacinas fos-
sem adquiridas o mais rápido possível. 

INOVAÇÕES

Mesmo com todas as 
 

na disponibilização da 
vacina, Amafresp imuniza 

Uma das orientações dadas pela direção da Amafresp aos envol
vidos com o planejamento e organização da Campanha Saúde era 
inovar. Entre os diferenciais deste ano esteve o novo layout de 
toda a Campanha, que contou com uma adesivação diferenciada 
dos estandes, mais moderna e agradável. Houve também a adesi
vação dos elevadores da garagem, do térreo e do primeiro andar 
da sede com o tema da Campanha. 

seus colaboradores – enfermeiras e assistentes sociais - em todas 
as Regionais. “O contato de nossos colaboradores, de forma pes

fresp, Alexandre Lania Gonçalves.

Em 2016 a Amafresp levou a vacina e exames preventivos para 
uma área dentro do prédio da Sefaz (predião). Essa medida pro
porcionou que os colegas da sede da Secretaria da Fazenda e seus 
familiares recebessem a sua dose da vacina e realizassem os exa

Cidade Vacina 
GRIPE

Vacina 
PNEUMO

Orientação
Nutricional

Avaliação
Postural Glicemia Pressão

Arterial
Avaliação
Pulmonar

Teste
Pisada IMC Circunferência

Abdominal
TOTAL

Exames

Capital - SEDE 2652 189 53 45 307 330 259 61 132 118 1305

Capital - Pinheiros 424 36 117 127 79 27 55 55 460

Capital - Tatuapé 372 51 100 106 48 28 83 78 443

Capital - Centro 266 18 50 105 208 98 112 69 68 710

Capital - Lapa 92 4 46 53 36 24 36 36 231

Gde. SP, Litoral e 3776 272 481 527 447 409 399 2263

7582 570 53 95 1156 1351 967 252 784 754 5412
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seus colaboradores – enfermeiras e assistentes sociais - em todas 
as Regionais. “O contato de nossos colaboradores, de forma pes-

-
fresp, Alexandre Lania Gonçalves.

Em 2016 a Amafresp levou a vacina e exames preventivos para 
uma área dentro do prédio da Sefaz (predião). Essa medida pro-
porcionou que os colegas da sede da Secretaria da Fazenda e seus 
familiares recebessem a sua dose da vacina e realizassem os exa-

mes num ambiente mais amplo e mais acessível, possibilitando 
também a realização de outros tipos de exames, como o teste da 
pisada, avaliação postural, IMC, avaliação pulmonar, entre outros.

Mais que a vacinação contra a gripe H1N1 - exclusivamente 
para os filiados previamente inscritos, e contra a pneumonia, a 
Campanha também oferece a possibilidade de realização de di-
versos exames: Glicemia (furo ponta de dedo), que exige jejum 
de 8 a 12 horas; aferição da pressão arterial; Índice de Massa 
Corpórea (IMC); circunferência abdominal; orientação nutricio-
nal; avaliação pulmonar; avaliação postural e, como novidade, 
o teste da pisada. 

A Campanha Saúde é um dos benefícios e diferenciais oferecidos 



TAXA ADMINISTRATIVA

No Amafresp Informa edição nº 12, demonstramos, através de 
-

fresp paga à Afresp mensalmente. 

Nesta edição, explicaremos como é feita a apuração do custo das 

disposto no Artigo 40 do Regulamento da Amafresp. 

As despesas da Afresp são apuradas através de centros de custos. 

feito por todos os componentes do centro de custo, com  a 

acontece. 

Veja no quadro o resumo da apuração dos custos de 2015.

Para atender ao Regulamento da Amafresp, todo mês de maio de 
cada ano, há a devolução à Amafresp ou o pagamento à Afresp de 
eventual diferença após a realização dessa apuração anual. 

Desde que esse critério foi estabelecido no Regulamento da Ama-
fresp, em todos os anos a Amafresp recebeu devolução de valores, 

5

Trabalho em conjunto 
O Departamento de Tecnologia da Informação (TI) da Afresp é 
um dos grandes aliados da Amafresp quando os assuntos são no-
vas tecnologias e facilidades. As demandas impostas pela Agên-
cia Nacional de Saúde (ANS) e as necessidades do plano de saúde 
estreitaram ainda mais essa parceria. 

Atualmente, qualquer mudança que aconteça nos setores de 
Análise de Contas Médicas, Credenciamento, Emissão de Guias, 
Cobrança, Compras Médicas, Prevenção e Reembolso da Ama-
fresp conta com a participação e o envolvimento da TI. “A infor-
matização de todos os projetos contribui para a agilidade dos 
processos, o que dinamiza o tempo e a qualidade dos serviços 
desenvolvidos pelos colaboradores”, explicou o coordenador 
Operacional, Alexandre Palácio.

A função da equipe de TI é desenvolver e manter os sistemas 

Resumo da apuração dos custos (2015)

para oferecer independência aos usuários. “Aliando recursos tec-
nológicos, conseguimos atender, de forma assertiva, as orienta-
ções da ANS e as necessidades internas da Amafresp. Além disso, 
nossa grande preocupação é com a segurança e a integridade 
[a qualidade] da informação”, comentou a gerente do departa-
mento de TI, Wania de Luna. Vale lembrar que a autonomia e a 
agilidade auxiliam que a Amafresp aperfeiçoe todos os serviços 
oferecidos aos associados.

TAXA ADMINISTRATIVA  
Valor pago pela Amafresp R$ 11.520.447,75

7,0% (Valor calculado conforme art. 7º do Regulamento Amafresp)

Custo de Oportunidade - R$ 996.995,14

Valor da melhor opção não realizada pela Afresp, ou seja, aquilo que a 
Afresp está deixando de ganhar ao utilizar seu 1º andar para abrigar a 
Amafresp. Tal valor foi estimado segundo o valor do metro quadrado 

de um aluguel na região.

Depreciação R$ 167.089,57

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Valor apurado - contabilidade de 
custos - metodologia de esforços

R$ 10.027.349,07

Valor calculado conforme parágrafo 1º do art. 7º  
do regulamento Amafresp

Valor a ser reembolsado pela 
Afresp à Amafresp R$ 663.193,11

A coparticipação em procedimentos médicos é um mecanismo 
de regulação, devidamente estabelecido pela Agência Nacional 

3º da Resolução CONSU nº8:

“II –coparticipação”, a parte efetivamente paga pelo consumi-
dor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à 
saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente à reali-
zação do procedimento.”  

Portanto, além da mensalidade, pode ser cobrado do filiado 
um percentual do valor pago pelo procedimento (consulta, 
exame, terapia), caso o filiado utilize uma quantidade maior 

do que a estabelecida pelo Regulamento Amafresp. 

Regulamento Amafresp 
As coparticipações em procedimentos, que não são muitas, exis-
tentes há mais de 20 anos, estão previstas no Artigo 4º do Regu-
lamento Amafresp. 

Em 2015, a Amafresp encaminhou 897 processos, totalizando R$ 
356.127,63 de coparticipação em medicamentos e procedimen-
tos. Em 2016, estamos analisando e enviando todas as cobranças 
referentes a procedimentos realizados em 2014 e 2015. 

Veja algumas vantagens da coparticipação:
• Incide apenas nas consultas, exames, terapias e medicamen-

tos de alto custo; não há cobrança nas internações e cirur-
gias, exceto psiquiátricas;  

• O pagamento é feito à Afresp, após o atendimento e após o 
pagamento ao prestador do serviço; 

• Estimular o uso consciente do plano de saúde. 

Como funciona o sistema de  
coparticipação na Amafresp? 
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de regulação, devidamente estabelecido pela Agência Nacional 

3º da Resolução CONSU nº8:

“II –coparticipação”, a parte efetivamente paga pelo consumi-
dor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à 
saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente à reali-
zação do procedimento.”  

Portanto, além da mensalidade, pode ser cobrado do filiado 
um percentual do valor pago pelo procedimento (consulta, 
exame, terapia), caso o filiado utilize uma quantidade maior 

do que a estabelecida pelo Regulamento Amafresp. 

Regulamento Amafresp 
As coparticipações em procedimentos, que não são muitas, exis
tentes há mais de 20 anos, estão previstas no Artigo 4º do Regu
lamento Amafresp. 

Em 2015, a Amafresp encaminhou 897 processos, totalizando R$ 
356.127,63 de coparticipação em medicamentos e procedimen
tos. Em 2016, estamos analisando e enviando todas as cobranças 
referentes a procedimentos realizados em 2014 e 2015. 

Veja algumas vantagens da coparticipação:
• Incide apenas nas consultas, exames, terapias e medicamen

tos de alto custo; não há cobrança nas internações e cirur
gias, exceto psiquiátricas;  

• O pagamento é feito à Afresp, após o atendimento e após o 
pagamento ao prestador do serviço; 

• Estimular o uso consciente do plano de saúde. 

Como funciona o sistema de  
coparticipação na Amafresp? 
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APLICATIVO MOBILE AMAFRESP

Novidade: 
Filiados agora podem utilizar carteirinha 
virtual da amafresp  

-
partamento de TI, oferece a partir de agora uma nova função no 
seu aplicativo Mobile: a carteira virtual. É a imagem da sua cartei-
ra física do plano de saúde direto no seu dispositivo móvel para 
ser apresentada no hospital ou rede credenciada, juntamente 
com o RG original. 

Essa funcionalidade vai oferecer mais praticidade ao associado. 
Basta acessar o aplicativo no celular, acessar com a senha (que 
é a mesma da área restrita do site da Amafresp) e clicar no item 
“Carteirinha”. Todo o procedimento é realizado de forma segura. 

-
-

documento de identidade.

A gerente da Amafresp, Rosângela Lázaro e o Coordenador Ope-
racional, Alexandre Palácio avisam que, em breve, outras facilida-
des serão incorporadas ao Mobile da Amafresp para descomplicar 

serviços oferecidos pelo plano”, conta Rosângela. “Trabalhamos 

completa Palácio.  

Se você ainda não possui o aplicativo Amafresp no seu celular 
ou tablet, faça o download do app na Apple Store (para iPhone e 
iPad),  Google Play (para Android) e desfrute das funcionalidades 
e facilidades colocadas à sua disposição. Sua participação é muito 
importante para gestão da Amafresp.

Aguarde, em breve:

• Extrato de utilização diretamente na tela de seu celular ou 
tablet; 

• Atualização cadastral; 
• Extrato de Coparticipação; 
• Extrato de reembolso;
• Pedidos e acompanhamento de processos de reembolso.

inscrições na amafresp 

Uma ferramenta fácil e ágil na palma da 
sua mão! 

Disponibilizado pela Ama-
fresp em fevereiro de 2014 
apenas  como uma ferramen-
ta de busca da rede creden-
ciada, agora, em parceria com 
a Diretoria de Tecnologia da 
Informação, conta com ou-
tras funcionalidades, sempre 
buscando o aproveitamento 
efetivo das potencialidades 
da tecnologia móvel, inclusi-
ve a interatividade.

Ainda neste ano será desen-
volvida uma campanha ex-
plicando detalhadamente o 
funcionamento e a importân-
cia dessa ferramenta. 

Funções já disponíveis 

Rede Credenciada Amafresp: Acesso à rede de médicos, clíni-
cas e hospitais credenciados à Amafresp;  

Alarme para medicamentos: Não se esqueça de tomar o seu me-
dicamento! Com um simples ajuste no celular, é possível acionar 
um alarme para lembrá-lo da medicação; 

Notícias: Fique atualizado com as notícias da Amafresp;

Revistas e Manuais: Acesse as cartilhas de prevenção à saúde dis-
ponibilizadas pela Amafresp. Didáticas e com leitura de fácil com-
preensão, elas te ajudam a melhorar a qualidade de vida; 

Prescrições: Tenha em mãos a imagem de todas as prescrições 
feitas pelo seu médico. Essa função facilita a sua consulta mé-

de seu tratamento. Basta tirar uma foto e guardá-la na área de 
prescrição. 

Contatos: Todos os contatos (telefone, endereço e e-mail) das 
principais áreas da Amafresp: Emergências, Autorizações, Re-
embolso, Home Care, entre outros, num único lugar. 

Mensageria: através desta funcionalidade a Amafresp poderá 

que ajudará e trará uma nova dinâmica ao setor de prevenção, 
área estratégica para o plano e para o bem estar de nossos 

Na iminência de completar 50 anos, a Amafresp alcan
çou, no dia 13 de maio, uma de suas mais importantes 

como autogestão da Agência Nacional de Saúde Suple
mentar (ANS).

(DOU), pela Diretoria de Normas e Habilitação das Ope
radoras na pág. 130. 
 
Essa vitória é resultado dos esforços da atual diretoria 
da Amafresp e seus colaboradores, com apoio da dire
toria da Afresp, do Conselho Deliberativo e dos asso
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