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Novo contrato - AMIL - Detalhamento 

 
 

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2021 

 
 
 

Caros cooperados, 

 
No mês passado, iniciamos as operações com o contrato com a Amil, e foram inúmeros ajustes 

necessários na operação, e agora pedimos sua atenção para detalhes importantes deste contrato. 
 

Esta é uma importante conquista, uma demanda antiga, há tempos aguardada com grande 
expectativa por nossos cooperados, que a partir de agora, podem realizar a cobrança de seus 
honorários, de beneficiários da operadora através da Coopanest Rio. 

 

Com o objetivo de mantê-los informados a respeito dos principais pontos do contrato, a seguir 

abordaremos algumas orientações relacionadas ao tema. Ao longo do tempo, iremos acrescentar todas 
as informações que forem úteis para os cooperados. 

 

O contrato da Coopanest Rio com a Amil tem vigência a partir de 23/08/21, e abrange toda 
linhas de produtos da operadora, a saber: AMIL, AMIL PLANOS, ONE HEALTH, LINCX, DIX, MEDIAL e 
NEXT. 

 

Os valores dos portes anestésicos foram negociados com base na tabela CBHPM 2014 + 
12,5%, e estão no Portal do Cooperado - Coopanest Rio - Tabela CBHPM. 
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Carteirinha do beneficiário 
 

Você pode verificar a carteirinha do beneficiário, ela fica disponível para celulares e tablets no 
aplicativo Amil Clientes, substitui a via física, não sendo necessária sua impressão. 

 

COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO LTDA. 

Existem ainda, procedimentos que são valorados por tabela especial, conforme abaixo: 
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O Token é a assinatura digital do beneficiário Amil. 
É um código composto por 6 (seis) dígitos e é único por senha/ autorização. 

 

O Token recebido pelo beneficiário deve ser informado ao credenciado no momento do atendimento 
para que seja realizado o processo de confirmação de atendimento no Portal do Credenciado. 

O Token deve ser inserido na guia digital nos casos de consulta pré-anestésica e nos casos onde o 
procedimento realizado é porte zero ou não tem porte ou não prevê a participação do anestesista, 
como por ex. os procedimentos do capítulo 4 da CBHPM. 

 

Se o beneficiário estiver sem celular, há prazo de até 4 (quatro) dias para confirmar o atendimento. 
 

O atendimento ao beneficiário não deverá ser negado diante da impossibilidade de apresentação do 
Token. 

 

Nos casos de consultas pré anestésicas, o próprio cooperado receberá da Coopanest Rio um perfil 
de acesso para que ele mesmo peça a autorização para a realização da consulta; a Amil vai gerar um 
Token que o paciente vai receber pelo aplicativo e informar para o cooperado no momento da 
consulta. 

 

Se você realiza consultas pré anestésicas com beneficiários da AMIL, solicite à gerência da Coopanest- 
Rio - Cintia Estevam - um perfil de acesso, com usuário e senha, para que você mesmo possa logar 
no portal da operadora e solicitar a autorização, no momento da consulta. 

 

Nos procedimentos SADT e do capítulo 4 da CBHPM, onde os códigos têm porte zero, ou sem porte 
anestésico, ou que não prevêem a participação do anestesista, a operadora solicita que as guias 
digitais sejam enviadas em até 48hs, para que a Coopanest Rio possa obter da Amil o complemento 

da senha de autorização. 
 

A operadora condiciona o pagamento destes procedimentos ao envio rápido das guias para o 
faturamento. Portanto, sugerimos que no dia da realização de tais procedimentos, você obtenha os 
dados necessários e emita a guia digital para o faturamento da Coopanest-Rio. 

 

Para esta operação específica - emissão de guias digitais para procedimentos de porte zero, ou sem 
porte, ou sem previsão da participação do anestesista - a Coopanest-Rio continua tratando com a 
AMIL para facilitar ao máximo para o cooperado. 

 

Documentos acessórios 
 

Vale o mesmo que todos os outros convênios: documentos acessórios que comprovam o 
procedimento cirúrgico ajudam no recurso de eventuais glosas, portanto procure enviar junto com a 
sua guia digital, a guia de autorização da AMIL, folha de rosto do prontuário, descrição cirúrgica 
frente e verso, ficha de anestesia frente e verso, e relatórios e justificativas que eventualmente o 
cirurgião providencie. 

 

***** 
 

Mudanças podem ocorrer durante esse processo inicial, e contamos com você, cooperado, para 

fortalecer este contrato com críticas e sugestões para sempre melhorarmos o processo! 
 

Nossos emails e telefones continuam a sua disposição. 
 

Atenciosamente 
 

A Diretoria 

COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO LTDA. 

O que é o TOKEN? 
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