
  COOPANEST RIO

Rua General Polidoro, 183 – Grupo 20
Email : contato@coopanest

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2021.

Prezados cooperados, 
 
Existem códigos que estão sendo constantemente negados pela operadoras, causando inúmeras 

glosas irrecuperáveis. 
 
No intuito de diminuir estes recursos trabalhosos e muitíssimos demorados, a partir de 1o. de 

junho de 2021, solicitamos que os seguintes códigos sejam incluídos nas senhas de autorização dos 
procedimentos cirúrgicos: 

 
 31602118 - Bloqueio De Nervo Perifé

neurovasculares                                                                                       
                                 

 31403026 - Bloqueio De
 

 31602223 - Passagem de cateter peridural ou subaracnóideo com bloqueio de prova
 

 30906164 - Cateterismo de arteria radial para PAM
 

 30913012 - Implante de cateter venoso central por punção para NPP, QT, hemodep
ou para infusão de soros.

 
 31602339 - Bloqueio anestésico de plexos nervosos: lombrossacro, braquial, cervical para 

tratamento de dor. 
 
 
Sugerimos que procurem ajustar suas rotinas de atendimento para evitar glosas e recursos 

trabalhosos e demorados, e juntamente com suas equipes cirúrgicas, solicitem previamente que tais 
códigos sejam incluídos no pedido da cirurgia ou do procedimento em questão, e assim, sejam 
autorizados previamente pela operadora.

 
 
Agradecemos a atenção, e nos colocamos 
 
 
Atenciosamente 
 
A Diretoria. 
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de 2021. 

 

Existem códigos que estão sendo constantemente negados pela operadoras, causando inúmeras 

No intuito de diminuir estes recursos trabalhosos e muitíssimos demorados, a partir de 1o. de 
junho de 2021, solicitamos que os seguintes códigos sejam incluídos nas senhas de autorização dos 

Bloqueio De Nervo Periférico - Bloqueios Anestésicos de Nervos e estímulos 
                                                                                       
              

Bloqueio De Nervo Periférico - Nervos Periféricos   

Passagem de cateter peridural ou subaracnóideo com bloqueio de prova

Cateterismo de arteria radial para PAM 

Implante de cateter venoso central por punção para NPP, QT, hemodep
ou para infusão de soros. 

Bloqueio anestésico de plexos nervosos: lombrossacro, braquial, cervical para 
 

Sugerimos que procurem ajustar suas rotinas de atendimento para evitar glosas e recursos 
, e juntamente com suas equipes cirúrgicas, solicitem previamente que tais 

códigos sejam incluídos no pedido da cirurgia ou do procedimento em questão, e assim, sejam 
autorizados previamente pela operadora. 

Agradecemos a atenção, e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas.
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Existem códigos que estão sendo constantemente negados pela operadoras, causando inúmeras 

No intuito de diminuir estes recursos trabalhosos e muitíssimos demorados, a partir de 1o. de 
junho de 2021, solicitamos que os seguintes códigos sejam incluídos nas senhas de autorização dos 

Bloqueios Anestésicos de Nervos e estímulos 
                                                                                                                       

    

Passagem de cateter peridural ou subaracnóideo com bloqueio de prova 

Implante de cateter venoso central por punção para NPP, QT, hemodepuração 

Bloqueio anestésico de plexos nervosos: lombrossacro, braquial, cervical para 

Sugerimos que procurem ajustar suas rotinas de atendimento para evitar glosas e recursos 
, e juntamente com suas equipes cirúrgicas, solicitem previamente que tais 

códigos sejam incluídos no pedido da cirurgia ou do procedimento em questão, e assim, sejam 

ão para quaisquer dúvidas. 


