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Amafresp recebe registro definitivo e autorização de
funcionamento como autogestão da ANS
Na iminência de completar 50 anos, a Amafresp alcançou, no dia 13 de maio, uma de suas mais importantes
como autogestão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

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 Brasileira de Associações de Fiscais de Tribu-

(DOU), pela Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras na pág. 130.

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

Essa vitória é resultado dos esforços da atual diretoria
da Amafresp e seus colaboradores, com apoio da diretoria da Afresp, do Conselho Deliberativo e dos asso-

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

Internação Obstetrica

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.
IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar) / ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)
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INOVAÇÕES
Uma das orientações dadas pela direção da Amafresp aos envolvidos 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 adesivação dos elevadores da garagem, do térreo e do primeiro andar
da sede com o tema da Campanha.

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-

seus colaboradores – enfermeiras e assistentes sociais - em todas
as Regionais. “O contato de nossos colaboradores, de forma pesfresp, Alexandre Lania Gonçalves.
Em 2016 a Amafresp levou a vacina e exames preventivos para
uma área dentro do prédio da Sefaz (predião). Essa medida proporcionou que os colegas da sede da Secretaria da Fazenda e seus
familiares recebessem a sua dose da vacina e realizassem os exa-

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 nutricional; avaliação pulmonar; avaliação postural e, como novidade,
o teste da pisada.
A Campanha Saúde é um dos benefícios e diferenciais oferecidos

o
e

s
a
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as necessidades
de saúde do plano de saúde
estreitaram ainda mais
estreitaram
essa parceria.
ainda mais essa parceria.

Atualmente, qualquer
Atualmente,
mudança que
qualquer
aconteça
mudança
nos setores
que aconteça
de
nos setores de
Análise de Contas Médicas,
Análise Credenciamento,
de Contas Médicas,
Emissão
Credenciamento,
de Guias, Emissão de Guias,
para oferecer
independência
para oferecer
aos usuários.
independência
“Aliando
aos
recursos
usuários.
tec“Aliando r
Cobrança, Compras Cobrança,
Médicas, Prevenção
Compras Médicas,
e Reembolso
Prevenção
da Amae Reembolso
da Amanológicos,
nológicos,
atender,
conseguimos
de forma assertiva,
atender, as
deorientaforma assertiva
fresp conta com a participação
fresp contaecom
o envolvimento
a participação
daeTI.
o envolvimento
“A inforda TI. “A conseguimos
inforda ANS edos
as necessidades
ções da ANS
internas
e as necessidades
da Amafresp.
internas
Além disso,
da Amafresp
matização de todos matização
os projetosdecontribui
todos ospara
projetos
a agilidade
contribui
dosparações
a agilidade
nossa
preocupação
nossa grande
é com preocupação
a segurança é
e com
a integridade
a segurança e a
processos, o que dinamiza
processos,
o tempo
o queedinamiza
a qualidade
o tempo
dos serviços
e a qualidade
dosgrande
serviços
da informação”,
[a qualidade]
comentou
da informação”,
a gerentecomentou
do departaa gerente
desenvolvidos pelosdesenvolvidos
colaboradores”,
pelos
explicou
colaboradores”,
o coordenador
explicou[aoqualidade]
coordenador
mento de TI, Wania mento
de Luna.
deVale
TI, Wania
lembrar
de que
Luna.
a autonomia
Vale lembrar
e aque a au
Operacional, Alexandre
Operacional,
Palácio. Alexandre Palácio.
agilidade auxiliam que
agilidade
a Amafresp
auxiliam
aperfeiçoe
que a Amafresp
todos os aperfeiçoe
serviços todos
A função da equipe Adefunção
TI é desenvolver
da equipe de
e manter
TI é desenvolver
os sistemas
e manter
os sistemas
oferecidos
aos associados.
oferecidos aos associados.
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CATIVOAPLICATIVO
MOBILE AMAFRESP
MOBILE AMAFRESP

amenta
Umafácil
ferramenta
e ágil nafácil
palma
e ágil
da na palma
da
Novidade:
Novidade:
sua mão!
Filiados agoraFiliados
podem utilizar
agora podem
carteirinha
utilizar carteirinha
virtual da amafresp
virtual da amafresp

Disponibilizado pela
Disponibilizado
Amapela Amapartamento
de
TI,
oferece
partamento
a
partir
de
de
TI,
agora
oferece
uma
a
partir
nova
função
de
agora
no
uma
nova
função
no
fresp em fevereiro de
fresp
2014
em fevereiro de 2014
seuuma
aplicativo
Mobile:
seu
a carteira
aplicativo
virtual.
Mobile:
É a aimagem
carteirada
virtual.
sua carteiÉ a imagem da sua carteiapenas como uma ferramenapenas como
ferramenra
física
do
plano
de
ra
saúde
física
direto
do
plano
no
seu
de
saúde
dispositivo
direto
móvel
no
seu
para
dispositivo móvel para
ta de busca da redetacredende busca da rede credenser
apresentada
no
ser
hospital
apresentada
ou
rede
no
credenciada,
hospital
ou
juntamente
rede
credenciada,
juntamente
ciada, agora, em parceria
ciada,
com
agora, em parceria com
o RG original.
a Diretoria de Tecnologia
a Diretoria
da com
de Tecnologia
da com o RG original.
Na iminência
Informação, conta com
Informação,
ouconta com ouçou, no dia 1
Essa funcionalidade
vai oferecer
funcionalidade
mais praticidade
vai oferecer
ao mais
associado.
praticidade ao associado.
tras funcionalidades,tras
sempre
funcionalidades,
sempre Essa
buscando o aproveitamento
buscando oBasta
aproveitamento
acessar o aplicativo
Basta acessar
no celular,
o aplicativo
acessar com
no celular,
a senhaacessar
(que com a senhacomo
(que autoge
mentar (ANS
efetivo das potencialidades
efetivo dasé potencialidades
a mesma da área restrita
é a mesma
do site
da área
da Amafresp)
restrita do
e clicar
site dano
Amafresp)
item
e clicar no item
da tecnologia móvel,da
inclusitecnologia
móvel,
inclusi“Carteirinha”. Todo o“Carteirinha”.
procedimentoTodo
é realizado
o procedimento
de formaésegura.
realizado de forma segura.
ve a interatividade. ve a interatividade.
(DOU), pela D

radoras
- na pá
Ainda neste ano seráAinda
desenneste ano será desenEssa vitória é
volvida uma campanha
volvida
ex-uma campanha exda Amafresp
plicando detalhadamente
plicando
o detalhadamente
o documento de identidade.
documento de identidade.
toria da Afre
funcionamento e a importânfuncionamento e a importância dessa ferramenta.cia dessa ferramenta.
A gerente da Amafresp,
A gerente
Rosângela
da Amafresp,
Lázaro e oRosângela
Coordenador
Lázaro
Opee o Coordenador Operacional, Alexandre Palácio
racional,
avisam
Alexandre
que, em
Palácio
breve,
avisam
outrasque,
facilidaem breve, outras facilidades serão incorporadas
desao
serão
Mobile
incorporadas
da Amafresp
ao Mobile
para descomplicar
da Amafresp para descomplicar

á disponíveis
Funções já disponíveis

insc

serviços oferecidos pelo
serviços
plano”,
oferecidos
conta Rosângela.
pelo plano”,
“Trabalhamos
conta Rosângela. “Trabalhamos

denciada
1. Amafresp:
Rede Credenciada
Acesso à rede
Amafresp:
de médicos,
Acessoclínià rede de médicos, clínicompleta Palácio.
pitais credenciados
cas e hospitais
à Amafresp;
credenciados à Amafresp;

completa Palácio.

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

Fique atualizado
3. Notícias:
comFique
as notícias
atualizado
da Amafresp;
com as notícias da Amafresp;

e Manuais:
4. Acesse
Revistas
as cartilhas
e Manuais:
deAcesse
prevenção
as cartilhas
à saúdede
disprevenção à saúde discom leitura
Didáticas
de fácil come com leitura de fácil comdas pela Amafresp.
ponibilizadas
Didáticas
pelaeAmafresp.
elas te ajudam
preensão,
a melhorar
elas te
a qualidade
ajudam a melhorar
de vida; a qualidade de vida;

es: Tenha
5. em
Prescrições:
mãos a imagem
Tenhade
emtodas
mãosas
a imagem
prescrições
de todas as prescrições
o seu médico.
feitas
Essa
pelo
função
seu médico.
facilita aEssa
sua função
consulta
facilita
mé- a sua consulta méSe você ainda não possui
Se você
o ainda
aplicativo
não Amafresp
possui o aplicativo
no seu celular
Amafresp no seu celular
ou tablet, faça o download
ou tablet,
do faça
app na
o download
Apple Store
do (para
app na
iPhone
AppleeStore (para iPhone e
atamento. Basta
de seu
tirar
tratamento.
uma foto Basta
e guardá-la
tirar uma
na área
fotode
e guardá-la na área de
iPad), Google Play (para
iPad),Android)
GoogleePlay
desfrute
(para das
Android)
funcionalidades
e desfrute das funcionalidades
o.
prescrição.
e facilidades colocadas
e facilidades
à sua disposição.
colocadas
Suaàparticipação
sua disposição.
é muito
Sua participação é muito
importante
para
gestão
importante
da
Amafresp.
para
gestão
da
Amafresp.
Todos6.os contatos
Contatos:
(telefone,
Todos osendereço
contatos e
(telefone,
e-mail) das
endereço e e-mail) das

s áreas da Amafresp:
principais Emergências,
áreas da Amafresp:
Autorizações,
Emergências,
Re- Autorizações, ReHome Care,embolso,
entre outros,
Homenum
Care,
único
entre
lugar.
outros, num únicoAguarde,
lugar. em breve: Aguarde, em breve:

Extratopoderá
de utilização
•
Extrato
diretamente
de utilização
na tela diretamente
de seu celular
na ou
tela de seu celular ou
ria: através
7. Mensageria:
desta funcionalidade
através desta
a Amafresp
funcionalidade
poderá a •Amafresp
tablet;
tablet;
•
Atualização cadastral;
•
Atualização cadastral;
ará e trará uma
quenova
ajudará
dinâmica
e trará ao
uma
setor
nova
dedinâmica
prevenção,
ao setor
de
prevenção,
•
Extrato de Coparticipação;
•
Extrato de Coparticipação;
atégica para
área
o plano
estratégica
e parapara
o bem
o plano
estar edepara
nossos
o bem• estar
de nossos
Extrato
de reembolso;
•
Extrato de reembolso;
•
Pedidos e acompanhamento
•
Pedidos de
e acompanhamento
processos de reembolso.
de processos de reembolso.
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