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    A Afrafep está oferecendo tratamento completo pós-covid-19, sem
coparticipação, para os beneficiários que precisam se recuperar. Para isso, a
equipe responsável inclui: pneumologia, psicologia e fisioterapia.  
      Tatiana Alves, gerente-administrativa do Centro Médico da Afrafep,
ressalta a importância que a criação deste serviço tem para os beneficiários
que estão se recuperando da doença. “Verificamos que as sequelas do
coronavírus podem afetar a qualidade de vida das pessoas em vários
aspectos, como na parte respiratória e psicológica, por exemplo. E, como o
vírus afeta bastante os pulmões, nós da Afrafep, decidimos trazer uma
pneumologista para atender aqui, no Centro Médico. Foi, neste sentido, que
resolvemos ofertar o tratamento pós-covid, levando em consideração o
cenário que estamos vivendo”, declarou.  
  O fisioterapeuta da Afrafep, Marcílio Domingos, reitera a importância do
tratamento. "Os principais sintomas entre os nossos pacientes são o cansaço
excessivo e a dificuldade de respirar ao realizar as atividades do dia a dia.
Dessa forma, o tratamento com fisioterapia respiratória se torna essencial
para o pleno funcionamento dos pulmões. Um dos nossos protocolos é a
utilização do CPAP, juntamente com a fisioterapia motora. A união desses dois
procedimentos traz ótimos resultados para os pacientes em até 10 sessões",
ressaltou. 
 

 TRATAMENTO PÓS-COVID
COMPLETO NA AFRAFEP  
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   Olá! Nosso informativo destaca, desta vez, a comemoração do
aniversário de 30 anos da Afrafep Saúde. A marca histórica teve
direito a bolo, convidados e muito mais. Os detalhes da
solenidade, que manteve os cuidados biossanitários, estão na
matéria de capa. Trazemos, também, os resultados de uma
pesquisa feita com os associados indicando o nível de satisfação
com a Afrafep. Destacamos, ainda, a chegada de novas
prestadoras no Centro Médico, a oferta do tratamento completo
para recuperação pós-covid-19, as melhorias feitas no balneário
da nossa associação e muito mais! Boa leitura! 
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     A empresa Colectta foi a responsável pela realização da pesquisa que buscou saber o nível de satisfação
que os beneficiários da Afrafep têm com os serviços disponibilizados pela operadora de saúde. O principal
objetivo foi fazer com que os associados tivessem maior participação na avaliação da qualidade das
atividades oferecidas. A pesquisa foi feita no período de 25 de fevereiro a 21 de março deste ano.  
     Na análise, 89,4% dos entrevistados disseram que, nos últimos 12 meses, sempre ou na maioria das vezes,
foram atendidos quando necessitavam fazer alguma consulta, exame ou tratamento. Em relação à atenção à
saúde que a Afrafep realizou para os beneficiários nos atendimentos em hospitais, laboratórios, clínicas etc.,
93,1% avaliaram como “bom” ou “muito bom”. O percentual foi de 78,3% como “bom” ou “muito bom” para a
questão da facilidade de acesso à lista de profissionais da rede.  
    No quesito “agilidade ao acessar as informações dos canais de comunicação da Afrafep”, 91,5% também
avaliaram como “bom” ou “muito bom”. Mesma avaliação em relação ao preenchimento de formulários,
segundo 85,9% dos entrevistados.  
     Ao avaliar o plano de saúde no geral, 96,3% apontaram como “bom” ou “muito bom”. E 94,4% disseram que
recomendariam o plano para amigos ou familiares. 
 

      O prêmio GPTW (Great Place to Work) é resultado de uma pesquisa global que
indica a performance das empresas no mercado de trabalho. Elas são avaliadas
através de vários diagnósticos e tópicos, de acordo com seus próprios
colaboradores. 
 Na Afrafep, 98% dos colaboradores participaram da pesquisa, que resultou em
91% de satisfação, segundo os pontos avaliados, como por exemplo: orgulho,
imparcialidade, respeito e camaradagem. 
 “Os resultados nos mostram que a Afrafep está no caminho certo, que
respeitamos os nossos colaboradores e investimos muito em capacitações ao
dar oportunidade de desenvolvimento e crescimento dentro da associação.
Outro ponto muito forte é a qualidade de vida do colaborador dentro do ambiente
de trabalho. Para isso, temos vários programas de cuidado e bem estar, como o
Programa ‘Cuida e Cativar’, ‘Cuidando’, ‘De Quem Cuida’, ‘Hora da Fruta’, entre
outros”, declarou Veridiana Souza, coordenadora de Gestão de Pessoas.
 
 

96% CLASSIFICAM COMO
BOM OU MUITO BOM

AVALIAÇÃO DA AFRAFEP SAÚDE
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AFRAFEP TEM 91% DE APROVAÇÃO NO GPTW
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     A Afrafep continua recebendo novos prestadores, somando qualidade aos serviços que são
disponibilizados no Centro Médico em João Pessoa. Entre o mês de março deste ano até a última atualização,
em maio de 2021, ingressaram na rede de assistência à saúde três novas profissionais de especialidades
distintas, ampliando, ainda mais, a oferta de serviços e melhor custo-benefício aos associados. Todos os
atendimentos realizados no Centro Médico da Afrafep Saúde (sejam consultas, exames ou qualquer
procedimento) são isentos da taxa de coparticipação do plano.  
     De acordo com a coordenadora do setor de Relacionamentos e Negociação com o Prestador, Juliana Xavier
Rodrigues Dias, o ingresso dessas três prestadoras médicas se deu através da necessidade e das
solicitações feitas pelos próprios beneficiários. “Com isso, a Afrafep, visando atender da melhor forma
possível, realizou os novos credenciamentos”, explicou. 

Em Patos:
Centro de Saúde Corpo e Mente Humanizzar Ltda 
Av. Vidal De Negreiros, 299, Brasília
Especialidades: Psiquiatria / Nutrição / 
Psicologia / Fisioterapia / Psicopedagogia 
 
Em Cajazeiras:
Joseilton Augusto Maciel
R. Juvencio Carneiro, 511, Centro
Especialidade: Análises Clínicas
 
 

TRÊS NOVAS PRESTADORAS
NO CENTRO MÉDICO 
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NOVOS PRESTADORES NO INTERIOR DA PB 

Dra. Camila Kelly Palitot Bandeira 
 Oftalmologista – CRM/PB 9958. 

Dra. Jéssyca Porto Santana 
 Otorrinolaringologista 

CRM/PB 9520. 

Dra. Sabrina de Melo Gomes Pessoa 
 Ginecologia e Obstetrícia 

CRM/PB 8950. 
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    Um curso elaborado para qualificação dos
colaboradores atuantes no atendimento de
hotelaria do Balneário da Afrafep foi
realizado com todos que desempenham as
funções de gerente, recepcionista, camareira
e auxiliar de serviços gerais. Foi um curso
com carga horária de 30 horas, presencial, no
próprio balneário, seguindo todos os
protocolos sanitários para evitar a
contaminação pelo coronavírus.  
    De acordo com a coordenadora de gestão
de pessoas da Afrafep, Veridiana Souza, o
encontro foi mais um momento para atualizar
os colaboradores sobre as novidades
implantadas no local, pós-reforma e,
principalmente, em virtude da pandemia.  
     “Convidamos o Senac, que ministrou cursos
de aprimoramento dos conhecimentos já
adquiridos e, também, preparou os nossos
colaboradores para o exercício das relações
interpessoais, apresentação pessoal,
comunicação, check-in e check-out, além das
instruções sobre os protocolos sanitários
estabelecidos para que possamos oferecer
um atendimento seguro e personalizado aos
associados”, explicou. 
 

  
 

  Melhorias
 
    Vale ressaltar que o balneário dispõe de uma bela vista para o mar, salões de jogos e de festa, campo de
futebol society, churrasqueira, piscinas e um moderno parque aquático infantil. Nas acomodações, o bloco
passou a oferecer seis apartamentos no estilo flat, com ar-condicionado, mobília renovada, sala, varanda,
cozinha, ambientes separados e com utensílios novos.  
 
 

COLABORADORES PARTICIPAM
DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO 
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     Apesar das reformas realizadas pela Diretoria
de Esportes da Afrafep Saúde, em João Pessoa,
ainda não há previsão de retorno das tradicionais
‘Peladas dos Cinquentões’. De acordo com o
diretor-adjunto de esportes, Waldir Gomes
Ferreira, a situação pandêmica ainda impede a
prática esportiva dos envolvidos.  
   “Assim que possível, com melhores condições
para retornar às atividades, vamos fazer isso, da
melhor maneira possível e com segurança para
todos”, disse Waldir.     
 
        REFORMA
    A Afrafep, através da Diretoria de Esportes,
realizou várias melhorias referentes à área,
como a reforma dos vestiários e dos banheiros,
pintura dos armários, além da substituição de
refletores convencionais por equipamentos de
LED, oferecendo melhor iluminação e,
simultaneamente, redução dos custos com
energia elétrica. Ressalta-se, ainda, a realização
de cuidados com o gramado de forma
permanente e periódica. 
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  O balneário da Afrafep Saúde, na Praia da Penha, em
João Pessoa, vem passando por diversas intervenções
e reformas para melhoria do espaço. No último mês,
foram entregues reformados o vestiário e o
almoxarifado, além dos banheiros utilizados pelos
colaboradores do setor administrativo. 
  O objetivo foi organizar o almoxarifado, concentrando
a disponibilidade dos materiais no mesmo local e
oferecer vestuários específicos para os colaboradores. 
 

NOVAS ESTRUTURAS PARA ALMOXARIFADO 
E BANHEIROS DOS COLABORADORES 

‘PELADA DOS CINQUENTÕES’ SEGUE
SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA 
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      A Afrafep nasceu sob as bases da solidariedade fomentada na categoria fiscal, à época, quando entendeu
a importância de estender a mão ao próximo em necessidade. Guiados por esse sentimento foram dados os
primeiros passos para a construção do que, hoje, o servidor público conhece como um grande plano de saúde,
atendendo a todos os seus associados.  
   E para comemorar essa importante trajetória, que completou 30 anos no dia 29/04/2021, a atual presidente
da Afrafep, Elaine Carvalho César Félix, e sua equipe reuniram, na Sede, ex-presidentes, parceiros e
colaboradores para um breve e solene momento de imposição da placa que registra a data da fundação e
também do aniversário da Afrafep, no painel conhecido como a linha do tempo da instituição. 
     “Hoje, a Afrafep tem uma imagem de credibilidade construída ao longo de todos esses anos, por meio do
trabalho árduo e contínuo de cada um dos seus diretores e colaboradores. Isso nos impõe, ainda mais,
responsabilidade em busca de aprimoramento e um olhar apurado sobre tudo o que fazemos”, pontuou Elaine. 
       Na solenidade em comemoração aos 30 anos da associação, na Capital, estiveram presentes ex-diretores,
parceiros, associados e colaboradores que contribuíram para o crescimento da Afrafep. Entre eles o vice-
presidente da Afrafep, Wilton Camelo, o diretor financeiro, Quintiliano Bezerra Lima, o diretor de patrimônio,
Zenildo Bezerra, o diretor adjunto de esportes, Djalma Mendes e a presidente do conselho fiscal, Luiza Marilac. 

     O mesmo evento aconteceu em Campina Grande,
na manhã do dia 27 de maio. Na ocasião, estiveram
presentes alguns integrantes da diretoria-
executiva da época da fundação do plano, como
também diretores da gestão atual. A presidente,
Elaine Carvalho, discursou e passou a palavra para
os demais presentes. Após o momento, foi feito o
descerramento da placa. Nesta solenidade, a
presidente contou com a participação do 1º Vice-
presidente, Luiz Gonzaga Filho; do Diretor-Adjunto
Administrativo, Walter Leite; da Gerente-
Administrativa, Tatiana Lima; do presidente na
época da fundação do plano, Ruy Carneiro Batista
de Paiva; além de Maria Regina de Sousa Coelho e
outros colaboradores.
 
.  

INFORMATIVO DA AFRAFEP - ABR/MAI/JUN 2021

AFRAFEP SAÚDE COMEMORA 
OS 30 ANOS DE SUA FUNDAÇÃO 
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    A pandemia afetou a população mundial de várias maneiras em relação à saúde, seja
psicologicamente ou fisicamente. E isso não corresponde apenas aos adultos. Crianças e
adolescentes também estão sendo afetados, em um contexto que inclui mudança de rotina,
restrições de ida às escolas, recomendações de evitar o contato com amigos e familiares, entre
outros. Tudo isso abala a saúde mental e aumenta sintomas de ansiedade e depressão, por
exemplo.
       Pensando nisso, a Afrafep está oferecendo atendimento completo para esse público, desde os
bebês recém-nascidos a adolescentes de até 18 anos de idade (público que precisa de atenção
médica ainda maior).
    Além da pediatria, a equipe responsável inclui: psiquiatria, gastroenterologia, psicologia,
nutrição, terapia ocupacional, ortopedia e otorrinolaringologia, sendo todos os profissionais
especializados no atendimento infanto-juvenil.
     “Juntamos essas especialidades para podermos proporcionar a integração necessária para o
cuidado das crianças e adolescentes. Podemos, assim, promover um crescimento saudável dos
nossos meninos e meninas, com atenção e acompanhamento devidos”, destacou Tatiana Alves,
gerente-administrativa da Afrafep.  
 

PÚBLICO INFANTO-JUVENIL TEM
ATENDIMENTO COMPLETO NO
CENTRO MÉDICO DA AFRAFEP 
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