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COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO LTDA.

Novo contrato: INB - peculiaridades.
No último dia 21, divulgamos o mais novo contrato com a Indústria Nuclear do Brasil - um contrato
que traz indicadores da valorização do médico anestesista, com honorários médicos diferenciados,
baseados numa das tabelas mais atuais do mercado, a tabela CBHPM de 2018.
Algumas características deste novo contrato devem ser observadas, por exigência da operadora, e
por isso pedimos sua atenção:
guias relativas a exames tipo SADT devem ser feitas em guias físicas e assinadas pelo paciente
ou responsável (sempre que possível).
guias relativas a consultas pré anestésicas também devem ser feitas em guias físicas e o paciente
ou responsável deve assinar no momento da consulta.
tais guias físicas devem ser enviadas para o email do faturamento - coopanestrio@gmail.com através de foto, obedecendo a regra de um email para cada guia emitida.
resumindo, o bloco com guias de papel deverá ser usado para os atendimentos de exames e
consultas pré anestésicas (se você não tem mais guias físicas, solicite a secretaria da Coopanest Rio:
(21) 96733-5737).
lembramos aos colegas a necessidade de LETRA LEGÍVEL nas guias físicas.
tão logo tais emails com fotos de suas guias físicas cheguem ao setor do faturamento, a
cooperativa irá validar junto a operadora e realizar a fatura. Esta guia vai estar na listagem de sua
produção individual, no site. Acompanhe.
guias relativas a cirurgias ou procedimentos invasivos devem ser feitas em guias digitais através
do Portal do Cooperado.

Infelizmente, documentações em papel físico ainda são uma realidade para muitas operadoras, que
ainda não digitalizaram 100% de sua operação.
Não é uma exigência da cooperativa.
Muito pelo contrário: somos avessos a papel e a retrabalho.
Mas, enquanto não conseguimos reverter tal situação, precisamos nos adaptar.
E por isso, já agradecemos sua compreensão e ajuda!

Mais uma vez nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,
A Diretoria.

Rua General Polidoro, 183 – Grupo 204 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22280-000 - Tel.: (21) 2295-4245
Email : contato@coopanestrio.org.br / www.coopanestrio.org.br

