
Autorizador Web com Biometria 

 

Para acessar o autorizador, no Mozilla Firefox (Navegador Homologado para o Sistema) vá 

para o endereço: www.medplan.com.br/autorizadorbio. 

 

 

 

Nesta tela, entre com seu usuário e senha para login: 

Usuário: bioCNPJ 

Senha: OITOPRIMEIROSNUMEROSDOCNPJ 

Após o login, a tela inicial aparecerá: 

 

http://www.medplan.com.br/autorizadorbio


 

Nesta tela inicial, para autorizarmos vamos até à opção SADT e escolhemos a opção 

“Solicitação”. 

 



Na tela inicial de solicitação, deve-se informar os campos Secretária, Solicitante e o número da 

carteira do beneficiário: 

 

Após o preenchimento das informações e click no botão “Enviar”, aparecerá uma tela 

solicitando a biometria do beneficiário (Observação: Se o beneficiário for menor de 08 anos ou 

maior de 70 anos, a tela de biometria não será solicitada e o sistema irá direto para o 

formulário de solicitação de SADT): 

 



Se o Beneficiário ainda não tiver sua biometria cadastrada o sistema irá solicitar 03 vezes que 

coloque o dedo indicador direito no leitor. Caso já tenha biometria cadastrada, o sistema irá 

solicitá-la apenas uma única vez. 

Em alguns casos a biometria de um beneficiário pode não ser reconhecida. Caso aconteça, 

tente novamente a captura. Se o problema persistir, contate o callcenter do Medplan pelo 

telefone (86) 3131-8888 e informe a situação. Será gerada uma exceção para o atendimento 

válida por 24 horas. Ao tentar novamente a solicitação da SADT não será solicitada mais a 

biometria. Informe ao cliente que ele tem 24 horas para comparecer ao Medplan para 

regularizar sua assinatura biométrica. 

Após o reconhecimento da biometria, o sistema apresentará a tela para solicitação de 

procedimentos na guia SP/SADT: 

 

Nesta tela, os seguintes campos devem ser preenchidos: 

 16 - Nome do profissional Solicitante 

 22 – Caráter da Solicitação 

 Finalidade do Atendimento (Rotina Tratamento Regular) 

 25 – Tabela (TUSS) 

 Quantidade 

 41 – Nome do Profissional Executante 

 



 

Ao final da solicitação o protocolo de solicitação será mostrado na tela juntamente com o 

status da autorização. Na tela abaixo o Recibo é Verde o que permite a impressão da 

autorização: 

 



No caso abaixo a autorização está com o status RECIBO VERMELHO. Nestes casos, encaminhar 

o beneficiário ao Medplan: 

 

Para imprimir uma segunda via da Autorização, seleciona a opção “Imp. 2α via Solicitação” no 

menu esquerdo, digitando a matrícula do beneficiário: 

 

 



Em seguida selecione a autorização e clique em Imprimir Guia SP/SADT: 

 

Para o cancelamento de uma autorização, selecionamos a opção Cancelamento no menu 

esquerdo e preencher os campos Beneficiário e Autenticador (Número da Autorização) e clicar 

em solicitar cancelamento: 

 

Após a solicitação a seguinte tela será mostrada: 

 


