// MANUAL DO

FILIADO

Prezado(a) filiado(a),
Desenvolvemos este material para que você possa esclarecer suas principais
dúvidas e para ajudá-lo a fazer o melhor uso do plano.
Vale ressaltar que este manual é informativo, e os direitos e obrigações das
partes estão integralmente definidos no Regulamento da Amafresp, disponível para consulta no site www.amafresp.org.br.
Leia atentamente este guia. Porém, em caso de dúvidas, não deixe de nos
procurar!

Boa leitura!

1. QUEM PODE SE INSCREVER?
Podem se inscrever AFR associado à Afresp; cônjuge; filhos e enteados; pais;
padrastos; madrastas; irmãos; sogros; genros; noras; cunhados; avós; netos;
bisnetos e sobrinhos.
A depender da faixa etária do beneficiário a ser inscrito, haverá necessidade de pagamento de joia, conforme tabela abaixo.

FAIXA ETÁRIA

COTAS

0 a 18 anos

Isento

19 a 23 anos

Isento

24 a 28 anos

Isento

29 a 33 anos

Isento

34 a 38 anos

Isento

39 a 43 anos

Isento

44 a 48 anos

1,5 mens. da faixa etária =2,25 cotas

49 a 53 anos

3(três) mens. da faixa etária = 6 cotas

54 a 58 anos

10(dez) mens. da faixa etária = 20 cotas

Mais de 59 anos

20(vinte) mens. da faixa etária = 70 cotas

2. COMO É CALCULADA
A MENSALIDADE?
A mensalidade é calculada ao multiplicar o valor da cota da Amafresp pela
quantidade de cotas de cada um. O valor da cota é apurado no final de
cada mês ao dividir a soma das despesas com assistência à saúde e outras
dela decorrente, acrescida da taxa de administração paga à Afresp, pelo
total de cotas apurado no último dia do mês de referência.
FAIXA ETÁRIA

COTAS

0 a 18 anos

0,6

19 a 23 anos

0,6

24 a 28 anos

0,8

29 a 33 anos

1,0

34 a 38 anos

1,0

39 a 43 anos

1,0

44 a 48 anos

1,5

49 a 53 anos

2,0

54 a 58 anos

2,0

Mais de 59 anos

3,5

3. PARA QUE SERVE A TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DA AMAFRESP?
A taxa de administração da Amafresp é paga mensalmente à Afresp, e é
calculada aplicando-se 7% sobre as despesas correntes do plano. Seu objetivo é remunerar a Afresp por conta da utilização da estrutura física e de
pessoas (regionais, informática, financeiro, contábil e jurídico) em seu dia a
dia operacional. Anualmente o custo administrativo real é apurado e, caso
o valor efetivamente pago à Afresp seja maior que o apurado, a Amafresp
é restituída desse valor; caso contrário, ele é complementado para a Afresp.

4. MEU PLANO POSSUI COPARTICIPAÇÃO?
SE SIM, COMO FUNCIONA?
Sim. A coparticipação na Amafresp é adotada em determinados procedimentos e depois de determinado número de utilizações. Em serviços de alto custo,
por exemplo, internações, cirurgias, sessões de quimioterapia (endovenosa),
não há incidência de coparticipação. A cobrança da coparticipação é necessária para coibir abusos e estimular o uso racional dos serviços médicos.

EXEMPLOS DE COPARTICIPAÇÃO
a) Consultas em regime ambulatorial, inclusive em pronto-socorro: a partir da
décima terceira consulta (inclusive), por ano e por pessoa, o usuário deverá
assumir a coparticipação de 50% dos custos.
b) Psicoterapia: a partir da quadragésima primeira sessão (inclusive), por ano
e por pessoa, o usuário deverá assumir a coparticipação de 80% dos custos.
Confira os casos em que há cobrança de coparticipação:
PROCEDIMENTOS
Consultas

QUANTIDADE COPARTICIPAÇÃO
12

50%

3

50%

Fonoaudiologia

60 Sessões

80%

Psicoterapia

40 Sessões

80%

Hospital Dia em psiquiatria

30 Diárias

50%

Internação de natureza psiquiátrica

45 Diárias

50%

Acupuntura

30 Sessões

50%

Fisioterapia + Pilates

45 Sessões

50%

Medicamento Especial

Desde o 1º

20%

RPG

30 Sessões

50%

Hidroterapia

35 Sessões

50%

Terapia Ocupacional

20 Sessões

50%

Nutrição

12 Sessões

50%

Exames de Diagnóstico

Obs.: As regras de coparticipação estão sendo normatizadas pela Agência Nacional de Saúde e as atuais
regras da Amafresp poderão sofrer alterações ainda no ano de 2019.

5. EXAMES NO SÍRIO LIBANÊS E FLEURY
NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA?
Sim. Para a realização de exames ambulatoriais no laboratório Fleury e no
Hospital Sírio Libanês, os filiados devem solicitar autorização prévia à Afresp
ou às Regionais e retirar, pessoalmente, a respectiva guia, em virtude da
assinatura do termo de pagamento. Ao longo do ano de 2019, novos procedimentos de controle serão incorporados à rotina da Amafresp e permitirão
alteração no processo de solicitação de guias e autorizações.

6. QUANDO DEVO PAGAR FRANQUIA?
Você deverá pagar franquia somente para utilização do pronto-socorro e
internação no Hospital Sírio Libanês, na capital.
UTILIZAÇÃO DE PRONTO-SOCORRO: franquia correspondente ao valor de
até 02 (duas) cotas por atendimento.
UTILIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO: franquia correspondente ao valor de até 20
(vinte) cotas por internação.
Não haverá cobrança de franquia quando o procedimento for
transplante de órgãos.
Nos casos em que o custo total da utilização de pronto-socorro ou o custo total
da internação for inferior ao dobro dos valores das franquias estabelecidas
nos incisos I e II do artigo 1º da Instrução Normativa –nº 03, de 18 de julho
de 2013, a franquia corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do custo total do atendimento. Nos casos em que o custo total for superior ao dobro das
franquias estabelecidas, o filiado arcará com o valor integral das franquias.
Nas internações em que houver cobrança de franquia, se, após a primeira
alta hospitalar com franquia, o paciente necessitar de reinternação pela mesma patologia/diagnóstico, num período de até 10 (dez) dias da primeira
alta, não haverá cobrança de nova franquia.

Caso o atendimento em pronto-socorro gere internação, será considerada somente a franquia de internação.
Obs.: As regras de franquias estão sendo normatizadas pela Agência Nacional de Saúde e as atuais regras da Amafresp poderão sofrer alterações ainda
no ano de 2019.

7. COMO FAÇO PARA CONSULTAR A
REDE CREDENCIADA DA AMAFRESP?
É simples! Baixe o APP Amafresp Saúde ou acesse o site www.amafresp.org.br
e clique na seção Rede Credenciada.

8. O QUE É REDE REFERENCIADA?
Rede referenciada é uma lista com indicação de médicos e clínicas que
possuem melhor avaliação pelos beneficiários, além de formação, títulos e
experiência que os diferenciem dos demais prestadores credenciados na
rede da Amafresp. A lista pode ser consultada no endereço https://www.
amafresp.org.br/servicos/#rede-referenciada.

9. COMO E QUANDO DEVO SOLICITAR
AUTORIZAÇÃO DE GUIA?
A autorização pode ser feita pelo e-mail centraldeguias@afresp.org.br,
pelo fax (11) 3886-8887ou pessoalmente à sede da Afresp ou às Regionais
ou, quando houver necessidade. Muitos credenciados à Amafresp têm o serviço de solicitação automática, por isso, ao entrar em contato com a instituição que fará o exame/procedimento/internação, não deixe de perguntar se
a liberação é feita por ela ou se há a necessidade de solicitá-la à Amafresp.

Autorizações de guias devem ser solicitadas para internações em geral, exames específicos e procedimentos ambulatoriais. São os mais usuais internações cirúrgicas, clínicas e obstétricas; ressonância magnética; tomografia
computorizada; Pet Scan; angiografia; angioplastia; litotripsia; cirurgia; quimioterapia e radioterapia.

10. TENHO DIREITO A REEMBOLSO?
SE SIM, COMO SOLICITAR?
O reembolso somente será aceito se estiver enquadrado nos seguintes requisitos:
•

Em localidade do território estadual em que inexistir entidade conveniada ou o serviço especializado necessário;

•

Em qualquer localidade, pelo primeiro atendimento, desde que se
caracterize estado de urgência/emergência e não haja alternativa
e/ou tempo hábil de procurar entidade conveniada, exceto as despesas de traslados.

•

Quando não houver, dentro da área de abrangência do plano, disponibilidade de prestador integrante da rede credenciada, seja direta ou
por meio de parceiros.

Os documentos, os recibos, o relato do ocorrido, as argumentações e a
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) podem ser encaminhados pelo e-mail reembolso@afresp.org.br. Neste momento, informe também o número de
conta corrente para depósito. O prazo para realização de reembolso é
de até 180 dias após a emissão da nota.
Acesse www.amafresp.org.br na seção Serviços/reembolsos e consulte todos os documentos necessários para o procedimento.

11. O QUE É O ADA? QUEM
PODE PARTICIPAR?
É o programa de Atendimento Domiciliar da Amafresp, que realiza o acom-

panhamento, monitoramento e orientação aos filiados idosos. O objetivo é
proporcionar um atendimento especial, evitar internações desnecessárias e
oferecer mais conforto e qualidade de vida para esse público.
Para participar do ADA, o filiado deve ser morador da capital e grande
São Paulo, ter idade superior a 70 anos, estar acamado ou com dificuldades de locomoção, ter um cuidador (parente ou não) e, principalmente, ter
interesse em fidelizar seu acompanhamento clínico com a equipe da Amafresp. Todos serão submetidos a uma avaliação, conduzida pela equipe
multiprofissional da Amafresp.

12. A AMAFRESP POSSUI
SERVIÇO SOCIAL?
Sim. O setor é responsável pelo acompanhamento de pacientes internados, hospitalidade, apoio ao programa de Atendimento Domiciliar da Amafresp (ADA),
suporte à implantação de Home Care; agendamento de ambulâncias; abordagens sociais; transferências inter-hospitalares de pacientes e busca por vagas em
hospitais para internação.

13. A AMAFRESP REALIZA CAMPANHAS
PREVENTIVAS?
Uma das filosofias da Amafresp é promover campanhas preventivas. O evento
mais tradicional e conhecido neste sentido é a Campanha Saúde (vacinação
contra gripe e exames preventivos), que acontece anualmente, sempre no primeiro semestre do ano (nos meses de abril e maio) em vários locais do estado.

14. QUAL O TELEFONE DO SERVIÇO
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA?

O telefone é 0800 173 017. O serviço de atendimento médico 24 horas do
grupo Bem (Bandeirante Emergências Médicas) está disponível para todos
os beneficiários que necessitem de assistência ou procedimentos médicos de
urgência e emergência, por meio de orientação médica telefônica.
Vale ressaltar que o serviço de ambulância é acionado apenas quando houver necessidade de remoção e a urgência/emergência for dentro
da residência. Após prestados os primeiros socorros, a ambulância removerá o paciente até o hospital mais próximo da rede credenciada.
Quando a urgência/emergência ocorrer em via pública, deverão ser acionados os serviços públicos: SAMU (192) ou Resgate (193) nos casos de
afogamento, acidente com vítimas soterradas e/ou entre as ferragens. Esses
serviços farão os primeiros socorros e a remoção do paciente até um hospital
da rede pública mais próximo, sendo que o filiado será posteriormente transferido para um hospital da Rede Credenciada da Amafresp.

15. COMO FAÇO PARA TER ACESSO À
CARTEIRINHA VIRTUAL DA AMAFRESP
E AO EXTRATO DE UTILIZAÇÃO?
Baixe o aplicativo Amafresp Saúde no seu celular ou tablet e faça o login
informando o número da carteirinha e senha de acesso. Pronto! Você terá
acesso à carteirinha virtual, extrato de utilização e outras funcionalidades.

16. A AMAFRESP POSSUI COBERTURA
PARA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS?
A Amafresp disponibiliza a seus filiados tratamento odontológico através da
Odontoprev. Ligue 0800 702 9000 para escolher um dentista ou acesse o
site www.odontoprev.com.br. Não se esqueça de apresentar o cartão Odontoprev e o RG no ato do atendimento.

17. COMO FAÇO SE EU PRECISAR DE
ATENDIMENTO EM OUTRO ESTADO?
Nesse caso, o atendimento é realizado por meio do convênio de reciprocidade para urgência e emergência.
Para a utilização desse serviço, apresente o seu cartão Amafresp e o RG. A
lista de hospitais está localizada no site www.amafresp.org.br/reciprocidade.

18. A AMAFRESP POSSUI CONVÊNIO
COM FARMÁCIAS?
Sim. Apresente o cartão da Amafresp nas redes de farmácia Drogasil e
Droga Raia e obtenha até 20% de desconto em medicamentos de marca e
30% em genéricos.

19. POSSO INDICAR MÉDICOS PARA
COMPOR A REDE DE CREDENCIADOS?
Todo associado poderá sugerir nomes para composição da rede credenciada. Uma vez apresentados os nomes e descrição, a Amafresp avalia a
necessidade ou não da especialidade indicada na rede para prosseguir com
o processo de credenciamento e avaliação de demais documentos, como
formação, títulos e experiência médica.

20. QUAL É O PAPEL DA
OUVIDORIA DA AMAFRESP?
A Amafresp faz uso da ouvidoria da Afresp e ela não é uma central de
atendimento para esclarecimento de dúvidas. Devem ser encaminhadas a
ela apenas demandas dos associados que não tenham sido resolvidas anteriormente nas áreas correspondentes.

DICAS PARA A MELHOR UTILIZAÇÃO
DE SEU PLANO DE SAÚDE
PREVENÇÃO
•
•
•

Busque eleger um médico de referência.
Agende as consultas com profissional especialista sempre que necessário.
Marque sua consulta com antecedência e, caso não possa comparecer,
desmarque.

UTILIZE O PRONTO-SOCORRO SOMENTE EM CASOS DE URGÊNCIA /
EMERGÊNCIA
Em situações de risco de morte ou de necessidade de intervenção médica
imediata, procure hospital credenciado.
NÃO ASSINE FORMULÁRIO EM BRANCO
Só assine após estar preenchida a data do atendimento.
NÃO EMPRESTE SUA CARTEIRINHA A NINGUÉM
O plano médico se destina somente ao atendimento de filiados e de seus
dependentes.
REALIZAÇÃO DE EXAMES
Sempre que realizar um exame, lembre-se de retirá-lo e guardá-lo junto aos
seus exames anteriores, em local de fácil acesso. Com isso, você terá um histórico da sua saúde, o que ajudará seu médico a chegar a um diagnóstico.
Além disso, evitará que ele peça que você faça exames sem necessidade,
uma vez que alguns deles têm prazo de validade bastante extenso.
Importante: mesmo quando mudar de médico, leve os exames
feitos anteriormente.

ANOTAÇÕES

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 | 1 º andar
das 8h às 17h | amafresp@afresp.org.br

DIRETORIA E GERÊNCIA
Tel.: (11) 3886-8881

INSCRIÇÃO/ODONTOPREV
(11) 3886-8838/8868/8840/8934

ANÁLISE DE CONTAS MÉDICAS
Tel.: (11) 3886-8885
Fax: (11) 3886-8895

PREVENÇÃO
(11) 3886-8850/ 8856

AUDITORIA MÉDICA
Tel.: (11) 3886-8894/8845
AUTORIZAÇÃO DE GUIAS
Tel.: (11) 3886-8857/8816/8867
COORDENAÇÃO OPERACIONAL
Tel.: (11) 3886-8903
COMPRAS MÉDICAS
(11) 3886-8839
CREDENCIAMENTO
(11) 3886-8855/8828/8853

PROTOCOLO DE CONTAS MÉDICAS
(11) 3886-8928
REEMBOLSO
(11) 3886-8818
SERVIÇO SOCIAL
(11) 3886-8889/8924
EMERGÊNCIA
0800 17 30 17

www.amafresp.org.br
facebook.com/Amafresp

