Manual Solicitação de Guia de
Consulta

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 GUIA
DE CONSULTA

1 - Liberação de Guias
1.1 – Guia de Consulta
Acesse o menu “Guias” e clique em “Guia de Consulta” (Figura 1) e aguarde o
carregamento do formulário de preenchimento da guia, conforme demonstrado na Figura 2.

Figura 1 – botão de chamada à guia de consulta
* Todos os campos com asterisco vermelho devem ser preenchidos.

Figura 2 – formulário para preenchimento da Guia de Consulta

Inicie o preenchimento pelo campo 4 inserindo o número da carteirinha (incluindo
pontos e traços) ou digite o nome do beneficiário.

No campo “No local”,
selecione a opção “Sim” para sinalizar que o
beneficiário está no prestador.
No campo 12 informe o nome do médico que vai realizar a consulta.

O campo 16
é utilizado para informar a especialidade do
médico, portanto quando o medico solicitante não possuir especialidade cadastrada ou
possuir mais de uma especialidade, o sistema habilitará o botão de pesquisa
o operador selecione a desejada.

Para finalizar clique em
Figura 3.

para que

e confirme a solicitação, conforme demonstrado na

Figura 3 – confirmação de gravação da guia
O sistema irá executar a elegibilidade do atendimento e havendo sucesso no
processamento (autorizado) apresentará a mensagem com a senha e o botão de impressão
da guia.

Figura 4 – guia autorizada e habilitada para impressão e atendimento

Figura 5 –Guia de consulta medica

