Manual de utilização do Portal
Solicitação/Realização de Medicamentos

Pré requisito:
O sistema WebPlan está homologado para funcionar nos seguintes navegadores de internet:
- Microsoft Internet Explorer Versão 10 ou superior.
- Google Chrome
- Mozilla Firefox 3 ou superior

Importante:
O recurso de bloqueio de pop-up deve estar desativado. Caso não queira desativar o
recurso por completo, poderá liberar apenas para o link relacionado ao portal. Para auxílio
técnico consulte seu setor de TI para realizar essas configurações em seu navegador de
internet.

LANÇAMENTO DE
RECEITA MEDICA

1º Passo
Abra seu navegador de internet, e na barra de endereços digite o endereço
novowebplanissem.facilinformatica.com.br fornecido pela ISSEM.
2º Passo
Selecione em “Tipo de acesso” uma das opções: “Prestador PF” ou “Prestador PJ”,
preencha os campos “Usuário:” e “Senha:” e clique em “Entrar”. Aguarde o processamento do
Logon e siga os passos seguintes para executar as tarefas desejadas.
A partir do segundo acesso vai aparecer à tela do histórico de login basta clicar em
"Continuar".

Figura 1 – ambiente de logon do portal

1 - Solicitação de Receita Medica
1.1 – Receita medica
Acesse o menu “Pedido / Receita" e clique em “Nova Receita” (Figura 2) e aguarde o
carregamento do formulário de preenchimento da Receita Medica conforme demonstrado na
Figura 3.

Figura 2 – Botão de chamada do Pedido Receita
Inicie o preenchimento pelo campo Beneficiário inserindo o número da carteirinha
(incluindo pontos e traços) ou digite o nome do beneficiário.
Em seguida coloque o nome do medico no campo solicitante. Caso o pedido seja feito com
a senha do prestador PF o nome será preenchido automaticamente. Em seguida clique no botão

Figura 3 – formulário para preenchimento da Receita Medica

No campo medicamento deve ser informado o nome do medicamento desejado.
No campo Quantidade deve ser informadada a quantidade desejada.
No campo substitui genérico deve ser informado se o medicamento pode ser substituido
SIM ou NÃO.
No campo Uso contínuo deve ser informado se o medicamento é de uso continuo SIM ou
NÃO
Quando o medicamento exigir os dados do comprador e do vendedor o campo contraolado
deve ser marcado como SIM.

No campo posologia deve ser informado as orientações medicas para o uso do
medicamento.
Em seguida clicar na figura

para salvar o medicamento digitado , para inserir mais de

um medicamento na receita, basta clicar na figura

.

Após o medicamento Salvo é possível fazer a alteração do mesmo clicando no botão
Para remover um medicamento digitado basta clicar na figura

Figura 4 – formulário para preenchimento do Receituário Medico

Para finalizar clique em
e confirme a solicitação, conforme demonstrado na
Figura 4.Em seguida clique em imprimir a Receita Medica.

Figura 4 – confirmação de gravação da guia

Receita medica

Figura 5 - Receita Comum

Receita Especial

Figura 6 - Receita Especial

2 – Realização da Receita
2.1 - Venda do Medicamento
Acesse o menu “Pedido / Receita" e clique em “Pesquisar” (Figura 5) e aguarde o
carregamento do formulário de preenchimento da Receita Medica conforme demonstrado na
Figura 3.

Figura 3 – Botão de chamada da Realização da Receita

Para localizar a Receita Medica, pode ser informando no campo Cod. Receita o código impresso
na receita representado na (figura 6).
A localização também pode ser feita pelo preenchendo dos campos (Beneficiário Dt. Inicial, Dt.
Final e Situação).
No campo situação teremos os status (Todas, utilizadas, utilizadas parcialmente e não utilizadas).

Figura 7 – formulário de Receituário Medico

Para realizar a venda de um medicamento clique na figura

.

Figura 8 – Botão Gerar guia

Em Seguida é necessário confirmar os medicamentos a serem vendidos
valor unitário da venda, e confirmar o valor na figura

, informar o

.

Se o valor informado for maior que o valor acordado com a Farmácia dará a seguinte
mensagem "O valor digitado é maior que o valor do medicamento".

Figura 9 – Confirmação do Medicamento

A troca do medicamento será permitida sempre de medicamento Ético para o medicamento
genérico de menor ou igual valor. Para realizar a troca clique na figura "
digite o nome do novo medicamento em
seguida clique em salvar

.

Em caso de troca será exibido à tela da justificativa da troca do medicamento representada na
"figura10".
Preencher o campo Farmacêutico, CRF, e justificativa. em seguida clicar em SALVAR será
exibido a tela de impressão da Justificativa.

Figura 10 – Tela da justificativa de troca.

Para a realização da Venda do medicamento clique no botão
da guia clicando no botão imprimir guia representada na figura 11

Figura 11- Impressão da Guia de Receita Medica

e faça a impressão

