
Faixa Etária Associados Cotas

0 a 18 141 84,6

19 a 23 37 22,2

24 a 28 35 28

29 a 33 49 49

34 a 38 44 44

39 a 43 48 48

44 a 48 29 43,5

49 a 53 32 64

54 a 58 24 48

59 ou + 13 45,5

Total 452 476,8

Mudamos e crescemos

Ano 8 - Edição nº 9 - Julho de 2013

I N F O R M A
ANS-No 31763-2

 As mudanças no sistema contributivo da Amafresp, realizadas em outubro de 2012, tiveram como 
principal objetivo a oxigenação contínua do plano, propiciando condições para o ingresso mais rápido de 
jovens e, ao mesmo tempo, interromper a saída de dependentes e agregados de baixa faixa etária.

 Com a realização das mudanças, aliada à promoção que ofereceu condições especiais em carências 
e taxas de inscrição até 31/03/2013, a Amafresp cresceu. Neste período, recebeu 452 novos filiados com 
faixa etária média de 28 anos, representando mais 476,8 cotas no sistema. Com isso, os objetivos vêm 
sendo alcançados, pois além dos novos ingressos, tivemos uma grande redução na saída de jovens. Todas 
essas ações, somadas à estabilidade na utilização e procedimentos administrativos, proporcionaram que 
a cota ficasse congelada por sete meses, sofrendo uma pequena majoração de 2% somente em maio de 
2013, devido ao aumento nas internações.

 Confira abaixo, por faixa etária, a quantidade de novas inscrições realizadas até 31/03/2013:

Mudamos e crescemos

Os ingressantes da faixa etária de 0 a 23 anos representam 
39,38% de total de inscritos.

Novo sistema contributivo trouxe mais equilíbrio ao planoNovo sistema contributivo trouxe mais equilíbrio ao plano 

Confira as mensalidades e traga a sua família! 

Faixa Etária Cotas Valores
0 a 23 anos 0,6 R$ 231,60
24 a 28 anos 0,8 R$ 308,80
29 a 43 anos 1 R$ 386,00
44 a 48 anos 1,5 R$ 579,00

49 a 58 anos 2 R$ 772,00
*Acima de 59 anos 3,5 R$ 1.351,00

Valores para novas adesões com base no mês de julho/2013 = R$ 386,00
* Será concedido desconto de 1(uma) cota aos AFR’s e cônjuges ou companhei-
ros, filiados à Amafresp, quando cada um atingir mais de 10 (dez) anos ininterrup-
tos de permanência no plano de saúde.  

Seguem encartados imã de 
geladeira e folheto informativo.  

Emergências Médicas



Data 

31/12/2011 

31/10/2012 

25/06/2013 

R$ 4.722.172,91 -

R$ 4.734.850,21

R$ 7.072.888,74

Valor do Fundo 
de Reserva

Último dia do antigo
Sistema Contributivo

Após a vigência do novo
Sistema Contributivo

Observações
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 O Fundo de Reserva de nosso plano de 
saúde representa garantia de pagamento de nos-
sas despesas médico-hospitalares nos períodos 
de sazonalidade e, por consequência, mantém o 
equilíbrio do valor da cota, evitando grandes au-
mentos em virtude das internações de alto custo. 
Por isso, há a necessidade de se ter um Fundo de 
Reserva adequado.

 Após a mudança no Sistema Contributivo, 
o Fundo de Reserva Amafresp teve um aumento 
de R$ 2.338.038,53, resultando em um crescimen-
to de mais de 38% sobre o valor de 31/10/2012 
(último dia do antigo Sistema Contributivo).

 Esses números só demonstram a im-
portância das mudanças realizadas em nosso 
Sistema Contributivo, aumentando a solidez do 
nosso plano de saúde. 

Fundo Reserva da Amafresp
 Lembrando que essa garantia financeira 
vem sendo constituída ao longo dos anos pelos 
filiados à Amafresp, o que beneficiará os novos 
ingressantes no plano, que já chegam tendo essa 
reserva financeira constituída.

 Confira os valores da nossa reserva desde 
31/12/2011 na tabela abaixo.

Amafresp estreia página no Facebook
 Com o uso cada vez mais frequente das redes 
sociais, a Afresp  seguiu a evolução da tecnologia, fez 
sua estreia na web 2.0 e, na sequência, foi criada a pá-
gina da Amafresp no Facebook, que já é um sucesso.  
A fanpage  Amafresp já teve mais de 195 curtidas com 
menos de um mês de estreia. 

 Na Fanpage (www.facebook.com/Amafresp) os 
filiados Amafresp e aqueles que pretendem aderir ao 
plano podem tirar dúvidas, ficar por dentro de novidades  
e conferir depoimentos.
 
 “O Facebook é mais uma ferramenta de comuni-
cação importante para a Amafresp”, afirmou o diretor da 
Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior.  

 Mesmo com a estabilidade proporcionada 
pela mudança no sistema contributivo, a Amafresp 
continua investindo em ações para redução de cus-
tos, sem alterar a qualidade na assistência médica. 
 No ano de 2012, com as ações e exigências 
do setor de compras de materiais da Amafresp junto 
aos médicos, hospitais e fornecedores, obtivemos 
uma economia de R$ 3.687.243,01 na aquisição de 
próteses cirúrgicas.
 O custo com as OPMEs – Órteses, Próteses 
e Materiais Especiais representam aproximada-
mente 10% do custo das internações. Por isso, sur-
giu a necessidade de mudanças nos processos de 
controles e regulatórios do departamento de com-
pras da Amafresp que, em consonância com nos-
sa assessoria médica, acompanhou de perto cada 
caso. Uma das exigências da Ama-
fresp é que o médico solicitante da 
prótese indique ao menos 3 (três) 
fornecedores de material ao hospi-
tal, que fará a cotação e encamin-
hará para a Amafresp.
 Por outro lado, a Amafresp 
exerce ações junto aos próprios 
hospitais e fornecedores na busca incessante de 
redução de custo das próteses, sem alterar a quali-
dade ao filiado.
 A título de exemplo, tivemos casos que o 
profissional médico (em geral médico particular) so-
licitou prótese, exigindo que a compra fosse através 

Ações administrativas geram economia em mais de 3,6 milhões

Novo valor da cota 
 Com a mudança no sistema contributivo em outubro de 2012, o valor da cota passou de R$ 
420,00 para R$ 390,00, permanecendo este último valor até 30/04/13. Ele só foi majorado em 2%  
no mês de maio/2013 devido ao aumento na utilização, passando a R$ 398,00. Porém, a partir de 
1º de junho de 2013 o valor unitário da cota foi reduzido para R$ 382,00 em função do reenquadra-
mento já previsto com a mudança do sistema contributivo realizada em outubro/2012, bem como 
pelos novos ingressos. Já no mês de julho/2013, o valor da cota foi para R$ 386,00 em função da 

demanda de utilização. 
Os valores praticados 

com a mudança no sis-
tema contributivo, per-
mitiram que nosso plano 
se mantivesse cada vez 
mais competitivo e  propi-
ciaram a continuidade do 
ingresso de novos filiados 
jovens.

Em 2012 o filiado deixou de 
pagar R$ 13,42/mês no valor 
da cota, o que gerou uma eco-
nomia de R$ 161,14/cota/
ano no bolso do próprio filiado

de um fornecedor específico, orçada em mais de 
R$ 296.000,00 (uma única prótese). Após nossas 
ações e exigências de, pelo menos, mais 2 orçamen-
tos e negociação com fornecedor, a mesma prótese 
foi adquirida por R$ 144.000,00, ou seja, economi-

zamos R$ 152.000,00 somente em 
uma cirurgia.
 A maioria das próteses está relacion-
ada às cirurgias de coluna, ortopédi-
cas, cardíacas e endovasculares. 
Somente em 2012, gastamos R$ 
13.564.445,65 em próteses, com 710 
pacientes, já descontada a economia 

de mais de R$ 3 milhões de reais.
 A economia em 2012 significou que o filiado 
Amafresp deixou de pagar, em média, R$ 13,42/
mês no valor da cota, ou seja, economia de R$ 
161,14/cota/ano no bolso do filiado, sem alterar a 
qualidade no atendimento.

A Amafresp, dando continuidade à valoriza-
ção do ato médico, reajustou o valor pago para 
consultas a partir de 1º de junho, sendo previs-
to um novo aumento em dezembro de 2013.

O reajuste aplicado também tem o objetivo 
de manter a Amafresp no rol dos planos que 
melhor remuneram os profissionais, benefi-
ciando diretamente o atendimento aos filiados. 
Confira os reajustes:

Consultas – 16,66 %
Consulta cardiologia + eletro – 14,86 %
Consulta oftalmologia + exames – 15,38 %

Com essas ações, desde o início de 2012, 
não houve nenhum pedido de credenciados 
para sair de nosso plano (exceto casos espe-
ciais por motivos de aposentadoria, mudança 
de país e atividade).

Consultas: valorização dos profissionais da medicina 
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O setor responsável pela contratação 
de profissionais de saúde e hospitais é o 
Credenciamento Médico. 

Esse setor foi reestruturado e aprimorado 
e vem sendo muito exigido em função das 
demandas.

 
1) Novas exigências da ANS

a- A adaptação de todos os contratos 
firmados de acordo com as diretrizes da 
agência (mais de 2000 contratos);

b- Implementação/inserção da Nova 
Tabela da Agência para padronização de 
procedimentos (TUSS);

c- Recadastramentos de todos os 
médicos credenciados à Amafresp no 
sistema da ANS.

2) Necessidade de aperfeiçoamento  de 
nossa rede credenciada, principalmente 
no interior

Nos últimos 12 meses a Amafresp 
credenciou vários profissionais e hospitais, 
por indicação de filiados. Confira abaixo os 
números:

Os hospitais credenciados: Santa Casa de Bragança 
Paulista, Santa Casa de Ourinhos e Hospital Ana Costa 
no Guarujá. Estão em andamento os credenciamentos da 
Santa Casa de Lins (reativação), Santa Casa de Lorena e 
Hospital Pitangueiras em Jundiaí.

Lembrando que as clínicas credenciadas 
são compostas de vários médicos. Além 
disso, priorizamos o credenciamento de 
pessoa jurídica, pois o custo com tributos 
(INSS) é menor para a Amafresp.

Rede Credenciada Amafresp 

Interior

Médicos/clínicas 44

Hospitais 3

Total 47

Capital / Grande São Paulo

Médicos/clínicas 27

Total 27

Reuniões no interior
A diretoria da Amafresp, consciente da ne-

cessidade de melhoria na rede credenciada do 
interior, vem realizando reuniões com os filiados 
Amafresp com a finalidade de captar novos cre-
denciados. Para as reuniões são enviadas car-
tas-convite a todos os filiados da Regional para 
participação. 

Nas reuniões, são apresentadas pelo diretor, 
gerência Amafresp e coordenador de Credencia-
mento do plano a situação atual da rede creden-
ciada local e as necessidades para novos creden-
ciamentos, de acordo com parâmetros técnicos. 
Com base nesses dados, é formada uma comis-
são em cada regional que torna-se responsável 
por realizar pesquisas junto aos filiados para 
obter indicações de profissionais. Em seguida, 
essas pesquisas são encaminhadas à Amafresp 
para as providências de credenciamento.

Já foram realizadas reuniões nas Regionais de 
Campinas, São José dos Campos e Taubaté, e as 
indicações já começaram a chegar à nossa sede.

Parcerias 
A Amafresp vem 

atuando também 
junto a profissio-
nais credenciados 
de renome, a fim 
de consolidar nossa 
parceria, evitando 
a saída dos profissionais do plano e mantendo 
a qualidade de nossa rede credenciada. Já par-
ticiparam os médicos prof. Dr. Bruno Zilbers-
tein (gastrologia e cirurgia geral), prof. Dr. Enio 
Buffolo (cirurgia cardíaca), prof. Dr. Ary Elwing 
(angiologia e cirurgia vascular), prof. Dr. José 
Oswaldo Borges Cruz (geriatria), prof. Dra. Luiza 

Keiko (dermatolo-
gia), prof. Dr. Lan-
nes Alberto V. Oli-
veira (angiologia e 
cirurgia vascular), 
Dr. Sergio Augusto 
Xavier (ortopedia), 
entre outros.


