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COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO LTDA. 

COMUNICADOS IMPORTANTES 

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2022 

No intuito de aperfeiçoar nossa operação, seguem abaixo 02 modificações importantes: 

➡️Fim do envio de guias por e-mail. 

A partir de 1º de janeiro de 2023, iremos finalizar com as guias enviadas por e-mail. Toda 

operação será digitalizada. 

Assim, nos casos de guias de exames tipo SADT e de consultas pré-anestésicas, a guia digital 

deverá ser preenchida com os dados do procedimento normalmente, e a guia física assinada 

pelo paciente deverá ser enviada como anexo. 

Faça uma foto da guia física, transforme para formato “PDF” e envie como um documento 

anexo.  
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➡️ Projeto Guia Fácil. 

A partir de 1º de janeiro de 2023, modificaremos o prazo para envio de guias pelo PROJETO 

GUIA FÁCIL.  

Somente serão aceitas guias enviadas até 07 dias corridos, após a data da cirurgia. 

Quando as guias demoram a chegar para o PROJETO, o prazo que temos para identificar a 

senha e outras informações é muito curto, e isso prejudica o faturamento. 

Por isso, a partir de janeiro, o prazo máximo de envio pelo Projeto Guia Fácil será de sete dias 

corridos. 
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Como sempre, qualquer membro da Diretoria estará a inteira disposição para esclarecer 

quaisquer dúvidas. 

Contactem-nos no privado. 

Sugestões e críticas são sempre bem vindas! 

 

Abraços a todos. 

Atenciosamente 

A Diretoria 
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