
 

 
 

PORTAL WEBPLAN 
 
O Portal WEBPLAN é uma ferramenta que permite o acesso, via ambiente WEB, a 
determinadas funcionalidades do sistema FACPLAN. Proporciona comodidade e 
agilidade aos Profissionais da rede credenciada e seus respectivos gestores. Totalmente 
adequado e pronto para atender ao padrão TISS - Troca de Informações em Saúde 
Suplementar - de acordo com a as regras da ANS e da SBIS - Sociedade Brasileira de 
Informática em Saúde. 
 
Para que o processo seja concluído de forma eficaz, segue a rotina de ACESSO AO 
PORTAL WEBPLAN. 
 
 
ACESSO WEBPLAN 
 

1. Abra o navegador de internet (google Chrome), e na barra de pesquisa digite o 
endereço do Site do PLAMHUV 

  https://plamhuv.com.br/   
 
 

2. No site do PLAMHUV, na página inicial clique no botão ACESSAR WEBPLAN, 
seguindo rotina abaixo:  

 
 

3. Selecione o tipo de acesso: Nesse caso será HOSPITAL 

 
 

4. No campo de usuário e senha digite o código informado pela Operadora (usuário 
e senha inicialmente é o número de cadastro no FACPLAN incluindo o número 2 
no final da sequência). O usuário e senha poderá ser modificado após o primeiro 
acesso. Clique em CONTINUAR para entrar no Portal WEBPLAN. 

https://plamhuv.com.br/


 

 
 
OBSERVAÇÃO 
Caso o prestador tenha dificuldade com a senha de acesso, ele poderá clicar em 
ESQUECI MINHA SENHA e informar o e-mail (Deverá ser o mesmo e-mail 
informado na ficha cadastral enviado para a Operadora), clicar em ENVIAR.  
A nova senha será encaminhada para o e-mail cadastrado. 
 

 
 
 
 

5. Após clicar em continuar conforme item 4, deveremos seguir os passos abaixo. 
 



6. Na próxima etapa aparecerá as seguintes opções: 
 

 
 
 
AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO: 
 
 
1. Clique em GUIAS e GUIA DE INTERNAÇÃO; 

 

 
 

 Os campos com asterisco (*), são de preenchimento obrigatório, conforme 
preconiza a Agência Nacional de Saúde- ANS. 
 

2. Preencher a aba DADOS PRINCIPAIS: 
 

➢ CAMPO 07: Informar o número da carteira do beneficiário, ao digitar a matricula 
aparecera o nome para que seja selecionado.  

➢ CAMPO 08: O sistema irá preencher automaticamente esse campo. 
 CAMPO 09: Se a criança for recém-nascida e tiver menos de 30 dias, deverá 
preencher o campo 06 com a opção SIM, pois será dependente da matrícula do 
responsável. Se for posterior a 30 dias de nascida, a criança deverá ter matrícula 
própria e o mesmo campo deverá ser preenchido com NÃO. 



➢ CAMPO 10 E 11: O sistema irá preencher automaticamente esse campo. 
 

 
 

3. Preencher a aba DADOS DO CONTRATADO SOLICITANTE: 
 

➢ CAMPO 12: Digite o nome do médico solicitante da internação, após o sistema 
informar o médico, selecione o nome para que o sistema preencha os campos 13, 
14, 15, 16 e 17 automaticamente. 
Se o médico solicitante não for credenciado ao PLAMHUV, o campo deverá ser 
preenchido com o código 00072-0- MÉDICO NÃO CREDENCIADO. 

➢ CAMPO 18: Se o médico solicitante tiver somente um CBO cadastrado na 
Operadora o sistema vai preencher o campo automaticamente, se tiver outros 
CBOS será necessário clicar no ícone “ lupa” para escolher a especialidade 
correspondente.  

 
 
 

4. Preencher a aba DADOS DO HOSPITAL/ LOCAL SOLICITADO/ DADOS DA 
INTERNAÇÃO: 

 

➢ CAMPOS 19 e 20: Serão preenchidos pelo sistema automaticamente; 

➢ CAMPO 21: Informar a data inicial da internação; 

➢ Informe o profissional executante se possível: Digite o nome do profissional e o 
sistema vai informar a opção para clicar e escolher.  

➢ CAMPO 22: Informar se o atendimento é ELETIVO ou URGÊNCIA; 

➢ CAMPO 23: Informar o tipo de internação, se é CIRÚRGICA, CLÍNICA, 
OBSTETRA, PEDIÁTRICA OU PSIQUIÁTRICA; 

➢ CAMPO 24: Regime de internação vai depender pode ser HOSPITALAR (estadia 
maior do que 24 horas) OU HOSPITAL DIA(estadia menor do que 24 horas); 

➢ CAMPO 25: Descrever a quantidade de diária solicitada pelo médico; 



➢ CAMPO 26: Quando for procedimento cirúrgico com previsão de OPME esse 
campo deverá ser indicado com SIM, caso não tenha essa previsão na guia a opção 
será NÃO; 

➢ CAMPO 27: Se o médico tiver descrito previsão para uso de quimioterápicos esse 
campo deverá ser indicado com SIM, caso não tenha essa previsão na guia a opção 
será NÃO; 

➢ CAMPO 28: Descrever a indicação Clínica (motivo da internação) descrita pelo 
médico solicitante; 

➢ CAMPO 29, 30, 31 E 32: Caso o médico tenha informado o CID da patologia esse 
campo deverá ser preenchido; 

➢ CAMPO 33: Indicar o tipo de acidente quando for o caso e se não for acidente 
indicar como NÃO ACIDENTE; 

➢ CAMPO 41: Esse campo deverá ser preenchido de acordo com o plano do 
beneficiário ( cobertura pode ser  enfermaria ou apartamento) e dependências de 
acomodação do estabelecimento prestador do serviço; 

➢ CAMPO PCMSO: Sempre será COMUM; 
 

 
 

5. Preencher a aba PROCEDIMENTOS 

 Clique no botão para INSERIR procedimentos; 

 Clique no botão para ALTERAR procedimentos já lançados; 

Clique no botão para REMOVER procedimentos já lançados; 



 Caso a guia tenha vários procedimentos a serem informados, essa opção 
deverá ser selecionada. 
 
No campo 34 a tabela deverá ser informada de acordo com cada inserção, segue legendas; 
 

 
 
Exemplo: Selecione a tabela 22 e descreva no campo 35 o código TUSS, o sistema vai 
informar a descrição do procedimento, clique na informação para que o campo 36 seja 
preenchido. 

 
 
CAMPO 37: Informar a quantidade descrita pelo médico 
VIA DE ACESSO: Deverá ser informado pelo médico executante, assim a escolha vai 
depender dessa informação (ÚNICA VIA, MESMA VIA OU DIFERENTES VIAS); 
Não é obrigatório. 

Clique no ícone  para confirmar a inserção. 
 
6. Para dar continuidade no lançamento, clique no botão para inserir os demais dados: 
Nos lançamentos de OPME a guia será analisada pela Operadora PLAMHUV e após a 
autorização a solicitação será liberada no sistema para impressão. 
Após finalização dos lançamentos, dê sequência ao processo. 
 
 
 
7. Preencher a aba OBSERVAÇÃO/ JUSTIFICATIVA/ DATA DE SOLICITAÇÃO. 

➢ CAMPO 45: Se necessário descreva a observação ou justificativa para análise da 
Operadora PLAMHUV. 

 CAMPO 46: Informar a data da solicitação.

 
 



 
Os campos abaixo deverão ser preenchidos somente para casos em que houver a 
necessidade de contato com a auditoria médica.  
 

 
 
8. Clique em SALVAR 

 
 
Se for necessário AUTORIZAÇÃO de quimioterapia e ou radioterapia o prestador deverá 
enviar os anexos para o e-mail atendimento@pklamhuv.com.br para ser analisado.  
 
 
9. Clique em SALVAR 

 
 

10. Confirme a solicitação. 
 

 
 
11. 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Caso a solicitação seja negada, o prestador deverá entrar em contato com o a 

OPERADORA PLAMHUV antes de realizar o atendimento (O PLAMHUV não se 
responsabilizara pelos atendimentos realizados sem que seja autorizado a senha inicial). 

 

mailto:atendimento@pklamhuv.com.br


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETOR DE CREDENCIAMENTO PLAMHUV 

CONTATOS: (31) 3891-1800  

(31) 3892-2936  


