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COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO LTDA. 

COMUNICADOS IMPORTANTES 

Rio de Janeiro, 12 de Julho de 2022 

 

 A LIFE SAÚDE está alterando sua operação e vai passar a exigir, além da senha, o 
número da guia do prestador. 

O preenchimento da guia digital será similar ao da Unimed Rio, que atualmente também 
exige senha e numero da guia no prestador. 

Portanto, a partir de sexta-feira dia 15 de julho de 2022, guias digitais de procedimentos 
com beneficiários da LIFE SAÚDE devem conter senha e numero de guia nos prestador, 
além dos demais dados pertinentes. 

 A SUL AMERICA e alguns outros convênios, como forma de auditoria, nos sinalizaram 
que podem, eventualmente, pedir documentos que comprovem a realização das consultas 
pré anestésicas.  

Como a Coopanest Rio entende que no Rio de Janeiro, há mudanças drásticas no 
mercado de trabalho do médico anestesista, tomamos a liberdade de alertar a todos os 
cooperados desta possibilidade. Portanto, se você realiza procedimentos tipo consultas 
pré anestésicas, tenha o cuidado de guardar em segurança documentos que possam 
comprovar tal atendimento, como ficha do paciente, evolução médica, registro da 
consulta, etc. 

 A COOPANEST RIO tem crescido diariamente e isso fortalece nossa união na busca em 
proteger os médicos anestesistas do Rio de Janeiro. E o nosso canal no YOUTUBE é 
mais uma forma de ajudar a todos, facilitar a emissão das guias e divulgar os benefícios 
do cooperativismo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva  
https://youtu.be/HClvCoT9V84 

A maioria das dúvidas estão ali detalhadas em vídeos curtinhos e bem explicativos. Você 
não pode perder! 

 

Mais uma vez agradecemos a atenção de todos, e nos colocamos a disposição para qualquer 
ajuda ou sugestão. Ótimo final de semana! 

Atenciosamente 

A Diretoria 


