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Quando no dia 30 de janeiro deste 
ano o Tribunal de Justiça de São Paulo 
julgou procedente a ação direta de in-
constitucionalidade (ADI), proibindo 
o pagamento da PR extrateto, estava 
se concretizando naquele momento 
um dos cenários de futuro mais crí-
ticos que havíamos traçado durante 
o Planejamento Estratégico desta 
gestão: impacto na Amafresp com a 
perda na remuneração do nosso be-
neficiário.

Todos os AFRs titulares da Amafresp 
são afetados por tal decisão. Manter 
as mensalidades em dia, de um servi-
ço tão essencial em nossas vidas, está 
exigindo de cada família um sacrifício 
de readequação das nossas despesas 
cotidianas a uma realidade de perda 
significativa na renda mensal.

É inegável que a Amafresp é o plano 
de saúde de padrão executivo com o 
melhor custo benefício do mercado. 
Entretanto, sempre buscando o aper-
feiçoamento, um novo modelo assis-
tencial vem sendo construído em li-
nha com os objetivos estratégicos da 
sustentabilidade e acessibilidade. A 
promessa é de mantermos uma rede 
de saúde com qualidade a um custo 
menor, compatível com a atual reali-
dade financeira dos nossos beneficiá-
rios. Esta não é uma missão somente 
da diretoria da Amafresp. Trata-se de 
um objetivo que deve ser perseguido 
com a participação e engajamento da 
diretoria, fornecedores e filiados. 

Como medidas de gestão da dire-
toria, serão implantadas ações que 
estimulem a consciência do usuário 
para o uso racional do plano, evi-
tando-se o desperdício em exames, 
terapias e internações desnecessá-
rias. Adicionalmente, serão introdu-
zidas novas tecnologias para acesso 
aos médicos, como a telemedicina, 
o uso de programas de inteligência 
artificial para prevenção de interna-
ções em casos de doenças crônicas 
e o incentivo ao acompanhamento 
preventivo e acolhedor dos médicos 
de família, atribuindo-lhes o papel 
de gestor de saúde dos nossos fi-

liados. Por fim, a rede credenciada 
será reavaliada, buscando-se uma 
rede enxuta, que ofereça parceria no 
cuidado do paciente, que tenha boa 
avaliação pelos nossos usuários e 
boas condições comerciais. 

Pelo lado estruturante, em um cená-
rio sem previsão de novos concursos, 
fecha-se a possibilidade da entrada 
em massa de novos filiados Agentes 
Fiscais de Renda de São Paulo. Alguns 
pleitos junto à Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) e campa-
nhas de adesão estão sendo elabo-
radas para expandirmos o número de 
participantes em nosso plano. Desta 
forma, com maior número de filiados, 
será possível reduzirmos o custo bá-
sico da cota da Amafresp.

O tempo não para, o mundo não para 
e as mudanças tornam-se necessárias 
para nos adaptarmos às novas condi-
ções ao nosso redor. Há muito traba-
lho pela frente e nos próximos me-
ses serão realizadas apresentações e 
debates que envolverão, Presidência, 
Conselho Deliberativo e visitas às re-
gionais para que todas as medidas a 
serem implementadas possam estar 
bem discutidas, claras, fundamenta-
das e, desta forma, nos permitam al-
cançar o nosso objetivo principal: ga-
rantir a sustentabilidade da Amafresp.

Abordando, agora, o conteúdo desta 
edição, nossa matéria especial trata 
da depressão. Considerada um dos 
maiores males da vida moderna e que 
acomete, inclusive, muitos dos nos-
sos colegas filiados, é perceptível que 
ainda existem diversas dúvidas e má 
compreensão sobre o tema. 

Desde maio de 2019 a equipe da Ama-
fresp conta com a presença da Dra. 
Andreza. Oncologista e nossa auditora 
médica, nesta edição ela nos brinda 
com uma boa notícia sobre a evolução 
dos tratamentos oncológicos.

Manter a serenidade e trabalhar 
por tempos melhores. Este é o nos-
so mantra. Desejamos a todos uma 
boa leitura.



3

“Agradeço todo o empenho dedicado nos anos e meses que antecederam o faleci-
mento da minha mãe, Miya Tokumitsu. Foram dias difíceis, amenizados com dedi-
cação e carinho da brilhante equipe do ADA, em especial a Drª Talita, a enfermeira 
Adriana, a assistente social Filomena, enfim, a todos que direta e indiretamente 
participaram dos cuidados dela. Vocês estarão sempre no meu coração. Fico ima-
ginando como teria sido todas as dificuldades que passei sem a presença do ADA. 
Continuem fazendo a diferença. Muito obrigada!

Rosely Hatsumi Tokumitu - Filiada

Quer participar do abre aspas? Envie suas sugestões, elogios, 
críticas e dúvidas para amafresp@afresp.org.br 

abre aspas

“Após a constatação da morte de minha sogra, liguei para o 0800 da Amafresp 
e para a Drª Talita, quem a assistia em domicílio, comunicando o ocorrido. Em 
cerca de vinte minutos, estavam na minha residência, o médico, a enfermeira e 
esta profissional e ser humano extraordinário: Dra. Talita, que, com ternura, com-
petência e solidariedade, colocou-se inteiramente à nossa disposição. Nunca 
cansaremos de agradecer às pessoas diretamente envolvidas, bem como a esta 
entidade, da qual me orgulho em pertencer. 

Jayme Szkelnik - Filiado da capital 

“Desde o momento em que passamos a ser afiliados da Amafresp, todos os 
atendimentos prestados, seja pela equipe credenciado ou pelos colaboradores, 
sempre foram muito bem realizados, o que vem nos dá enorme felicidade e sa-
tisfação. Recentemente passamos por um procedimento cirúrgico e novamente 
fomos bem atendidos. O custo benefício atende muito bem o que precisamos e 
esperamos contar com tudo isso por um longo período. Mais uma vez obrigado 
por tudo e por toda a disponibilidade.

Marino Sugiyama de Beija e Fernanda Guimarães - Filiados capital
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DEPRESSÃO: PRECISAMOS 
FALAR SOBRE ISSO

especial
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A depressão é um dos principais problemas de saúde no 
mundo atualmente. Considerada um transtorno psiquiátrico, 
ela pode atingir pessoas de qualquer faixa etária e é carac-
terizada pela tristeza constante e outros sintomas negativos 
que incapacitam o indivíduo para as atividades do dia a dia, 
como trabalhar, estudar, cuidar da família e até passear.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 
2020 a depressão será a principal doença mais incapacitante 
em todo o mundo. Estima-se que cerca de 300 milhões de pes-
soas sofrem com o transtorno e pelo menos 30% da população 
do planeta terá algum episódio de depressão ao longo da vida.

A doença pode surgir sem motivo aparente como também 
ser a consequência de um evento importante, como divórcio, 
falência, perda de emprego ou morte de uma pessoa próxi-
ma. Estes acontecimentos são os chamados “gatilhos”. Além 
disso, existem fatores genéticos que podem influenciar esse 
quadro. Entretanto, nem todas as pessoas com predisposição 
genética reagem do mesmo modo diante dos fatores que fun-
cionam como gatilho.

SINTOMAS
Um caso de depressão pode ser categorizado como leve, mo-
derado ou grave, dependendo dos sintomas. Entre os prin-
cipais indícios da doença estão ansiedade, alterações do 
apetite, de peso e do sono, fadiga ou perda de energia, senti-
mentos de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentra-
ção e de tomar decisões. No pior dos casos, o transtorno pode 
levar ao suicídio, a segunda principal causa de morte entre 
pessoas com idade entre 15 e 29 anos.

É importante lembrar que, embora nem todos os pacientes 
que se suicidam deem indícios de que vão fazer isso, alguns 
sinais devem servir de alerta, como frases pessimistas, mu-
danças de comportamento, isolamento, agressividade, passi-
vidade ou agitação.

Estudos comprovam que a depressão não promove apenas 
uma sensação de infelicidade crônica, mas gera um risco 
maior de desenvolver outros problemas, como doenças car-
diovasculares. Ou seja, ela não afeta apenas a mente, mas o 
corpo de forma geral.

COMO AJUDAR 
Quando pensamos em alguém que sofre de depressão, geral-
mente imaginamos uma pessoa que não sai de casa, sem for-
ças e ânimo para levantar da cama. Mas nem sempre é assim. 
Em muitos casos, essas pessoas são capazes de cumprir seus 
objetivos, manter uma rotina diária e parecem ter uma vida 
bem-sucedida. Ou seja, a doença pode estar presente, mas 
de forma oculta.

Quando isso acontece, fica difícil ajudar, o que pode ser um 
fato preponderante para que a doença se agrave. Contudo, 

seu apoio continua sendo fundamental. Se você identifica os 
sintomas da depressão em alguém, procure incentivar a pes-
soa a buscar auxílio de um especialista. Psicólogos, médicos 
de família e clínicos gerais também podem fazer avaliações e 
encaminhar pacientes para o tratamento psicológico ou psi-
quiátrico.

É importante saber que a pessoa que está próxima de alguém 
com depressão não pode acelerar o processo de melhora 
dela, mas pode piorar com atitudes e frases mal colocadas, 
como por exemplo: “Faça um esforço”, “Só depende de você”, 
“Vai fazer exercício que passa”.

Procurar ouvir, sem julgamentos, mostrar que está por perto, 
oferecer ajuda prática e buscar conselhos ou indicações de 
profissionais de saúde de quem já enfrentou a depressão são 
os primeiros passos. Além disso, o Centro de Valorização da 
Vida (CVV) dá apoio emocional gratuitamente e com total si-
gilo, por telefone, e-mail e chat em todos os dias da semana 
para quem está em desespero ou pensa em suicídio. Informa-
ções sobre o atendimento pelo número 188.

TRATAMENTO
A depressão é um transtorno sério e pode durar semanas ou 
mesmo anos. E uma vez que o indivíduo passe por uma crise, 
corre maior risco de enfrentar episódio semelhante outra vez 
na vida. Na maioria das vezes, o tratamento é feito em con-
junto pelo psiquiatra e o psicólogo. Quadros leves costumam 
responder bem ao tratamento psicoterápico. Nos mais gra-
ves, a indicação é o uso de antidepressivos com o objetivo de 
tirar a pessoa da crise.

A família também tem um papel fundamental no tratamento 
dos portadores de depressão. Reconhecer que a pessoa está 
passando por um momento difícil e informar-se sobre o dis-
túrbio é o primeiro passo. Ajudar a pessoa a se manter ativa 
na rotina e oferecer apoio durante cada avanço no tratamen-
to também é muito importante.

Segundo a OMS, pelo menos 
30% da população mundial terá 
algum episódio de depressão ao 
longo da vida.

LEMBRE-SE:

 Depressão é uma doença como qualquer 
outra. Não é sinal de loucura, nem de pre-
guiça e nem de irresponsabilidade;

 Ela pode ocorrer em qualquer fase da 
vida: na infância, adolescência, maturida-
de e velhice;

 Disponibilizar-se para uma conversa, 
onde mais se ouve do que se fala, sem jul-
gamentos desnecessários, pode ser a pri-
meira forma de ajudar quem precisa;

 Encaminhar para um tratamento especia-
lizado é essencial. O diagnóstico precoce 
é o melhor caminho para colocar a vida 
nos eixos outra vez.
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Com o objetivo de ajudar outras pessoas a partir de sua expe-
riência de vida, o AFR Jan Luiz Lluesma Parellada escreveu o 
livro “O Que Aprendi Com a Depressão”. Na obra, o autor re-
lata como lidou com a depressão, desde a primeira crise, aos 
17 anos, até a última, aos 52. De forma didática e com uma 
linguagem simples, Jan Luiz aborda os diversos aspectos da 
doença, tanto científicos quanto filosóficos e pessoais. 

“A decisão de escrever o livro veio junto com a minha quarta 
crise de depressão, ocorrida em maio de 2014. Totalmente 
inesperada, não havia qualquer motivo evidente para a sua 
reincidência. Isso me levou a procurar explicações mais pro-
fundas sobre a doença”, disse Jan. 

Tanto quanto alertar as vítimas da depressão para que pro-
curem rapidamente o tratamento adequado, a obra também 
procura sensibilizar e orientar as pessoas que sofrem junto 
com o deprimido. Jan explica a depressão como algo diferen-
te de tristeza, sendo uma doença que se repete em ciclos e 
que exige uma atenção constante para os sintomas.

MENOS DE 10% 
das pessoas que 
têm depressão no 
mundo buscam 
os tratamentos 
necessários.

AFR RELATA EXPERIÊNCIA COM DEPRESSÃO EM LIVRO

Por mais que estejamos em 
pleno século XXI, ainda existe 
um grande preconceito contra 
as vítimas da depressão „

„
322
MILHÕES

Existem

de pessoas
que sofrem de 
depressão 
no mundo
4,4% da população 
do planeta

AMÉRICA

NO BRASIL,
essa taxa é
de 5,8%,
a maior
taxa da

LATINA

AS MULHERES
são mais afetadas:

5,1%
são depressivas,
enquanto
a taxa é de

3,6%
entre os homens5,1% 3,6%

“O diagnóstico correto de um episódio depressivo é difícil 
tanto para profissionais quanto para pacientes, e por mais 
que estejamos em pleno século XXI, ainda existe um grande 
preconceito contra as vítimas da depressão. Muitos a consi-
deram como má vontade por parte dos deprimidos. Isso é um 
grande erro e pode interferir de forma bastante negativa no 
tratamento, que costuma ser longo e penoso”, afirmou.

O livro, em edição do autor, tem 167 páginas e está à venda 
nas Livrarias Curitiba, a R$40,00.

*Dados da Organização Mundial da Saúde

Cerca de 800 MIL PESSOAS morrem 
por suicídio a cada ano - essa é a 
segunda principal causa de morte 
entre pessoas de 15 a 29 anos
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Drª Andreza Wildberger

Até pouco tempo, a palavra câncer não era pronunciada. 
Remetia a um mau agouro, risco de “pegar” a doença e 
fatalmente sucumbir a ela, porque essa “maldita” sempre 
vinha com desfecho de morte. Era como se o laudo com o 
resultado viesse acompanhado de um atestado de óbito. 
Agora não mais. A evolução no conhecimento da origem 
e na forma de tratamento dessa doença, independente 
da região de acometimento, vem crescendo de forma tão 
rápida e satisfatória, que num futuro próximo todos os 
mitos serão quebrados e desfeitos. 

Utilizada pela primeira vez por Hipócrates, pai da Medici-
na, a palavra câncer vem do grego karkínos, que significa 
caranguejo, pois as células cancerígenas que se espalham 
pelo corpo se assemelham às patas do animal. Também 
conhecido como neoplasia maligna, câncer é o nome 
dado a um grupo de doenças que apresentam em comum 
o crescimento desordenado de células que invadem teci-
dos e órgãos. A doença era tratada de forma generalista: 
todos que desenvolvessem câncer de mama, por exemplo, 
seriam tratados com determinada medicação. E assim, 
acontecia para ocorrência em qualquer parte do corpo, 
praticamente uma “regra”. Com o avanço teórico diário 
da oncologia, pode-se tratar cada paciente de forma indi-
vidualizada, não somente pelo tipo de câncer que possui 
ou pela origem dele, mas pela característica molecular de 
cada célula que desenvolveu o tumor. Essa particularida-
de permite que a célula “doente” seja atingida de forma 
mais rápida e específica, trazendo maior efetividade e, 
consequentemente, menor efeito colateral, uma vez que 
menos células saudáveis serão atingidas.

As medicações mais utilizadas atualmente são conheci-
das como: 1) terapia alvo molecular, que atuam especifi-
camente na biologia da célula tumoral, permitindo o blo-
queio de sinalizações que a tornam agressiva, maligna e 
capazes de se disseminar (metástases). 2) imunoterapia, 
que vem ganhando cada vez mais espaço, irá atuar dire-
tamente no nosso sistema imunológico, fazendo com que 
as proteínas que ficam na superfície da célula tumoral 
(de forma invisível quando alteradas) sejam destruídas e, 
desta forma, o sistema de defesa natural do organismo 
possa reconhecer, atacar e destruir as células doentes.

Certamente dispomos de um arsenal de estratégias e 
mecanismos reconhecidos e comprovados internacional-
mente que, ao serem utilizados de forma assertiva e efe-
tiva, trarão cada vez mais benefícios e resultados positi-
vos para o tratamento do câncer. 

Sempre que um tratamento para o câncer é proposto, seja 
medicamentoso, radioterápico ou cirúrgico, seja no setor 
público ou no sistema de planos de saúde, uma valida-
ção criteriosa é necessária. Ao prescrever um tratamento, 

o médico solicitante deve enviar todos os documentos 
disponíveis, como laudos de exames, biópsias, relatórios 
cirúrgicos, tratamentos instituídos anteriormente, descri-
ção do quadro clínico e estágio atual da doença, para a 
operadora de saúde, para reanálise detalhada de todo o 
quadro evolutivo da doença.

Este processo consiste em avaliar a pertinência técnica, 
ou seja, verificar se a medicação está adequada para pa-
tologia apresentada, se há estudos bem fundamentados 
que mostrem o benefício no seu uso durante o estágio 
em que a doença se apresenta e se a medicação já está 
validada para uso no Brasil junto ao Ministério da Saúde e 
ANVISA. Somente de posse de todos os dados e informa-
ções pertinentes, com estudos e parâmetros necessários, 
a área técnica da operadora pode avaliar com maior se-
gurança a pertinência da solicitação do médico prescri-
tor, visando ofertar sempre o melhor tratamento possível 
para o caso em questão, com os melhores resultados. 

Infelizmente, é comum observarmos indicações de trata-
mentos não adequados para o caso, sem os exames neces-
sários que corroboram o uso do medicamento prescrito, 
prescrições de drogas não compatíveis com o estágio da 
doença e/ou com a fase do tratamento, indicação de me-
dicamento em fase experimental ou que não estão apro-
vados no Brasil, ou ainda não indicados em bula para o 
tipo de câncer a ser tratado. Neste ponto, o oncologista, 
especialista da área, exerce papel fundamental, pois deve 
sempre ter a ciência dos limites de qualquer tratamento a 
ser instituído e definir junto com o paciente e/ou com os 
familiares o momento e a sua forma de aplicação, buscan-
do conciliar a eficácia do medicamento com a qualidade 
de vida que pode oferecer ao paciente.

TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS

artigo
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O verão é a estação preferida do mosquito Aedes aegypti, 
mas isso não significa que a prevenção contra o transmissor 
da dengue, zika vírus e febre chikungunya não deva ser feita 
no inverno. Pelo contrário: quando a proliferação do mosqui-
to está relativamente mais baixa, os cuidados devem perma-
necer e até mesmo serem intensificados.

De acordo com boletim do Ministério da Saúde, até a primeira 
quinzena de abril deste ano foram registrados 451.685 casos 
prováveis de dengue no Brasil, um aumento de 339,9% em 
relação ao mesmo período de 2018. No mesmo intervalo do 
ano passado, os casos registrados chegaram a 102.681. Ainda 
segundo o boletim, 994 municípios apresentam alto índice de 
infestação, com risco de surto para dengue, zika e chikungunya.

A dengue pode se manifestar de duas formas: a clássica e a 
hemorrágica. A primeira geralmente apresenta como sinto-
mas febre, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações e 
por trás dos olhos, podendo afetar crianças e adultos. Já a 
dengue hemorrágica é a forma mais severa da doença, pois, 
além dos sintomas citados, é possível que ocorra sangramen-
to, choque e óbito.

O QUE FAZER
A proliferação do mosquito só é possível desde que haja 
condições de sobrevivência das suas larvas, entre elas a 
água parada. Como não existem vacinas ou medicamentos 
que impeçam a contaminação, a melhor forma de prevenir 
essas doenças é evitar o acúmulo de água limpa nas ca-
sas, visando assim a interrupção do ciclo de transmissão 
e contaminação.

PRINCIPAIS SINTOMAS
A dengue pode ser facilmente confundida com outras do-
enças transmitidas pelo mesmo mosquito, como a zika e a 
chikungunya. Por isso, é importante estar atento às suas 
características específicas para um diagnóstico mais rá-
pido e preciso. Geralmente, a pessoa sente febre entre 
39 e 40 graus, dores nos músculos, articulações, cabeça e 
atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo, além de 
cansaço profundo, tontura, náusea, vômito e diarreia. Por 
isso, se houver algum desses sintomas, evite o uso de me-
dicamentos e procure a Unidade de Saúde mais próxima 
de sua casa.

AUMENTO DE CASOS DE DENGUE REFORÇA IMPORTÂNCIA DO 
COMBATE AO MOSQUITO

notícias

Áreas internas
• Tampe os tonéis e caixas d’água;
• Mantenha as calhas sempre limpas;
• Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;
• Mantenha lixeiras bem tampadas;
• Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;
• Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos 
de plantas com areia;
• Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;
• Retire água acumulada na área de serviço, atrás da 
máquina de lavar roupa.

Áreas externas
• Cubra e realize manutenção periódica de áreas de 
piscinas e de hidromassagem;
• Limpe ralos e canaletas externas;
• Atenção com bromélia, babosa e outras plantas que 
podem acumular água;
• Deixe lonas usadas para cobrir objetos bem estica-
das, para evitar formação de poças d’água;
• Verifique instalações de salão de festas, banheiros 
e copa.

FIQUE ATENTO!
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Com o objetivo de reduzir significativamente a utilização de 
papel no dia a dia, o departamento de Análise de Contas da 
Amafresp lançou o projeto Papel Zero. A iniciativa visa subs-
tituir relatórios, guias, documentos e processos em papel 
referentes aos faturamentos da sua rede credenciada para o 
formato digital.

Nesta primeira fase, o projeto será realizado com os 10 
maiores prestadores da rede credenciada. O encarregado da 
Análise de Contas, Alexandre Testa, explicou que a ação teve 
início com quatro grandes hospitais da capital: Hcor, 9 de Ju-
lho, Santa Catarina e Edmundo Vasconcelos. “Cada um desses 
hospitais mandava o equivalente a uma caixa grande de pa-

péis por mês. Agora eles entregam seu faturamento por meio 
de conteúdos eletrônicos e digitalizados”.  

Segundo Testa, a expectativa é que a Amafresp tenha uma 
economia de, no mínimo, 50% com serviços de arquivamen-
to. Além disso, outro propósito do projeto   é  aperfeiçoar 
a qualidade das informações. “O Papel Zero também causou 
impacto positivo nos processos internos do departamento, já 
que os analistas não precisam mais esperar, manipular, or-
denar e conferir uma quantidade demasiada de papéis. Há 
mais agilidade na tramitação e, logo, uma rápida tomada de 
decisão interna”, finaliza.

SUSTENTABILIDADE: SETOR DE ANÁLISE DE CONTAS IMPLANTA 
PROJETO PAPEL ZERO 

notícias

NO APLICATIVO 
AMAFRESP SAÚDE 
VOCÊ TEM ACESSO ÀS 
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES 
DO SEU PLANO:

- Rede Credenciada
- Contatos
- Extrato de Utilização
- Carteirinha Digital
- Prescrições
- Serviços de emergência

Baixe o app no Google Play ou App Store 
e confira todos os benefícios disponíveis!   
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Março de 2018 a fevereiro de 2019

raio x
MAIORES PRESTADORES NO GERAL

Março de 2018 a fevereiro de 2019

Distribuição das vidas por faixa etária Distribuição de sinistro por faixa etária

PERFIL DEMOGRÁFICO 19.885  
BENEFICIÁRIOS

Março de 2018 a fevereiro de 2019

Número de beneficiários

R$138.460.805,68 68,78% 144,184 40,10%
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Proporção de custo por grupo de despesa (%)

CUSTOS POR GRUPO DE DESPESA

Março de 2018 a fevereiro de 2019

TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
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FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO

Taxa mensal em pronto-socorro por beneficiário
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Taxa mensal em consulta efetiva por beneficiário

m
ar 2

018

abr 2
018

m
ai 2

018

ju
n 2

018

ju
l 2

018

ago 2
018

set 2
018

out 2
018

nov 2
018

dez 2
018

jan 2
019

fe
v 2

019

Taxa de Utilização

7.318

10.000 50%

8.000 40%

6.000 30%

4.000 20%

2.000 10%

0 0%
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Notas explicativas:

1. Representa o total gasto com despesas assistenciais, reembolso, ressarcimento ao SUS, tributos dos prestadores retidos na fonte 

pela Amafresp

2. Encargos tributários próprios da Amafresp (INSS autônomos + COFINS)

3. Devolução de valores cobrados em excesso

4. Em virtude do uso da estrutura física e de pessoal da Afresp, é repassado à associação o montante de 7% dos valores dos custos 

assistenciais da Amafresp

5. Receita proveniente das associações de outros estados por conta da utilização dos serviços da Amafresp por seus filiados

6. Receitas com origem na cobrança de coparticipação, franquias e diferença de tabela

7. Saldo = (1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)

8. Total de cotas ativas na Amafresp

9. Valor real da cota = (7)/(8)

10. Valor efetivamente cobrado em mensalidades

EVOLUÇÃO DA COTA

Março de 2018 a Fevereiro de 2019

OUT/18 NOV/18 DEZ/18 JAN/19 FEV/19 MAR/19

CUSTOS DE  
ATENDIMENTO (1) 18.673.712,09 21.112.092,54 17.432.550,29 17.586.231,80 16.887.914,43 19.385.340,44

ENCARGOS  
TRIBUTÁRIOS (2) 90.270,77 85.901,87 85.698,32 73.021,85 60.256,29 72.754,75

DEVOLUÇÃO DE 
COTAS (3) 6.449,37 3.204,00 11.246,60 - - 8.360,25

TAXA ADMINISTRATI-
VA (7%) (4) 1.363.900,67 1.309.572,42 1.477.846,48 122.0278,52 123.1036,23 118.2154,01

RECEITA  
RECIPROCIDADE (5) 1.726.220,08 1.354.449,04 992.479,56 103.8917,81 110.7802,38 155.8554,96

RECEITAS  
DIVERSAS (6) 134.201,05 231.337,63 319.170,47 132.995,81 127.450,26 76.455,32

SALDO (7) 18.273.911,77 20.924.984,16 17.695.691,66 17.707.618,55 16.943.954,31  19.013.599,17

QUANTIDADE DE  
COTAS (8) 35.933,10 35.943,60 35.944,80 35.970,50 36.009,10 36.037,90

VALOR REAL  
DA COTA (9) 508,55 582,16 492,30 492,28 470,55 527,60

VALOR DA COTA  
COBRADA (10) 534,00 534,00 549,00 545,00 539,00 533,00

EVOLUÇÃO MENSAL DOS CUSTOS ASSISTENCIAIS
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Todos nós sentimos a necessidade de descansar. Afinal, o 
corpo o humano, apesar de toda a sua complexidade, não 
é uma máquina e precisa repor suas energias pela alimen-
tação e pelo sono. Mas, será que o sono só serve para nos 
fazer relaxar?

Sempre ouvimos que o ideal é dormir oito horas por dia e 
isso não é exagero. Durante o sono, além de descansar, o 
nosso corpo trabalha para manter o equilíbrio do sistema 
imunológico, endócrino, neurológico e de diversas outras 
funções. Por isso, o sono é tão importante para nossa saúde.

BENEFÍCIOS DE UMA NOITE DE SONO
Obesidade: durante o sono, o corpo produz o hormônio 
leptina, responsável pela sensação de saciedade. Pessoas 
com apneia do sono e insônia podem sentir mais vontade 
de comer pela carência dessa substância. Além disso, nos-
so corpo queima calorias durante as horas de sono, sendo 
que dormir menos de oito horas pode reduzir em até 55% 
esse consumo.

Diabetes: dormir mal aumenta a resistência do corpo à in-
sulina, complicando ainda mais o controle da doença. De 
acordo com pesquisadores da Northwestern University, 
dos Estados Unidos, 82% dos pacientes diabéticos que 
apresentam dificuldades para dormir e que tiveram seu 
sono monitorado apresentaram resistência à insulina.

Hipertensão: o cansaço provocado por diversas noites mal 
dormidas causa estresse e aumenta a pressão sanguínea, 
causando hipertensão no médio prazo. Segundo estudo da 
Universidade de Montreal, no Canadá, a hipertensão de-
sencadeada por insônia afeta até mesmo os paciente sem 
predisposição à doença.

Memória: pessoas que dormem bem absorvem melhor as 
informações que recebem durante o dia. De acordo com 

uma pesquisa realizada pela Universidade de Lubeck, na 
Alemanha, durante as horas de sono ocorre a produção 
de proteínas responsáveis pelas conexões neurais, funda-
mentais para o aprendizado e a memória.

Depressão: pessoas que dormem menos de seis horas por 
dia têm mais chances de desenvolver depressão, é o que 
afirma o estudo realizado pelo Cleveland Clinic Sleep Di-
sorders Center, nos Estados Unidos, que constatou que 
quem dorme de seis a nove horas tem mais ânimo e quali-
dade de vida.

 

viver bem

A IMPORTÂNCIA DO SONO PARA SUA SAÚDE

VOCÊ SABIA?
Um dos principais males crescentes 
para a qualidade do sono é o trans-
torno de ansiedade. Dados da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) dão 
conta de que os distúrbios relaciona-
dos à ansiedade afetam 33% da po-
pulação do planeta, o que significa 
264 milhões de pessoas. 

No Brasil, as estatísticas apontam 
que 9,3% dos brasileiros, cerca e 
18,5 milhões, sofrem com transtor-
no da ansiedade. Não é à toa que a 
ansiedade foi apelidada por muitos 
especialistas de “doença do século”. 
Falta de tempo, uso excessivo de tec-
nologias, competitividade no merca-
do de trabalho e a obrigação social 
de ser bem-sucedido estão entre os 
gatilhos  principais da patologia.  
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11 a 14 horas
crianças, 

de 1 a 2 anos

10 a 13 horas
crianças em idade 

pré escolar, 
de 6 a 13 anos 

14 a 17 horas
recém-nascidos, 
de 0 a 3 meses

12 a 15 horas
bebês, 

de 4 a 11 meses

7 a 8 horas
Adultos, 

a partir de 65 anos

9 a 11 horas
crianças em idade escolar, 

de 6 a 13 anos 

8 a 10 horas
adolescentes, 

de 14 a 17 anos 

7 a 9 horas
adultos, 

de 26 a 64 anos

QUANTAS HORAS DE SONO NÓS REALMENTE PRECISAMOS?

APNEIA DO SONO
Você ronca e já acorda cansado? Cuidado, pois isso pode 
ser apneia do sono, um distúrbio em que a pessoa para 
de respirar, por alguns segundos, diversas vezes durante 
a noite. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 
50% da população brasileira se queixa de qualidade de 
sono ruim e cerca de 30% da população adulta sofre de 
apneia do sono.

Especialistas afirmam que isso acontece porque a anato-
mia do ser humano facilita o problema. Os músculos da 
garganta relaxam durante o sono e as vias respiratórias se 
fecham, o que interfere e impede a respiração adequada. 
Logo, essas interrupções contínuas levam a pessoa a des-
pertar sem perceber diversas vezes durante a noite. Re-
sultado? Cansaço, indisposição e sonolência durante o dia.

Os homens, especialmente após os 65 anos de idade, são 
duas vezes mais propensos a desenvolver a doença do que 
as mulheres, que têm seu risco aumentado se estiverem 
acima do peso e também após a menopausa. A apneia do 
sono também acomete de 3 a 15% das crianças, indepen-
dente do sexo. Entre indivíduos obesos, a taxa é de 60%.

Fonte: National Sleep Foundation

SINAIS E SINTOMAS
• Ronco alto e frequente

• Ronco irregular (porque há paradas respiratórias)

• Engasgos durante o sono 

• Sonolência e cansaço durante o dia

• Dor de cabeça ao acordar

• Sono agitado

• Aumento da vontade de urinar durante a noite

• Boca seca ou sede ao acordar

• Perda de produtividade




