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Apresentação

O Portal do Prestador é um sistema eletrônico utilizado para as autorizações online das Consultas, Sessões de

Terapia, Exames, Procedimentos, Internações, Importação dos arquivos XML, Protocolos, emissão de

Demonstrativos de Pagamento e Demonstrativo de Análise de Conta dos atendimentos aos Beneficiários da FCA

Saúde.

Objetivo do manual: capacitar os Prestadores quanto a operacionalização do Portal do Prestador da FCA Saúde.

Requisitos mínimos para ter acesso neste autorizador:

 Conexão a Internet Banda Larga;

 Utilizar navegadores atualizados: Google Chrome (versão 67.0.3396.87);

 Acesso ao Portal (usuário e senha);

 Endereços eletrônicos: www.fcasaude.com.br (ou) portal.fcasaude.com.br

http://www.fundacaofiat.com.br/


Dicas importantes

Não deixe para última hora o Upload de arquivos XML no 

sistema, pois em  caso erros ou geradas poderá ocasionar em 

atraso na entrega das contas

Em caso de críticas referente aos códigos de eventos enviados, 

certifique-se que o mesmo está na tabela correta correspondente e 

está contratado junto a operadora, caso essas informações estejam 

corretas entrar em contato com a operadora;

Críticas referente ao número de matrícula ou número da 

autorização: conferir se o número de autorização possui 18 

dígitos e matrícula 17 dígitos;

Diferença de valor: confirmar se os valores do arquivo estão 

conforme valores contratados junto a operadora, se a tag redução 

acréscimo está com valor correto.



Informações de pagamento

❏ Prazo de entrega dos faturamentos para o Verifica Fatura: até o dia 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte aos

serviços prestados.

❏ Prazo de entrega da nota fiscal ao Depto. Financeiro: até 3 dias úteis após solicitação ao prestador pelo Depto.

Financeiro da FCA Saúde;

❏ Prazo de pagamento ao Prestador: no último dia útil do mês referente ao fechamento da competência.

CONSULTÓRIOS MÉDICOS, CLÍNICAS, TERAPEUTAS e LABORATÓRIOS

Observação:. os prazos de pagamentos variam de acordo com os contratos acordados. 



Informações de pagamento

❏ Prazo de entrega dos faturamentos para o Verifica Fatura: até o dia 25 de cada mês

OBS.: Se o dia 25 cair em final de semana e feriado, a entrega deve ser antecipada.

❏ Prazo de entrega da nota fiscal ao Depto. Financeiro: até 3 dias úteis após solicitação ao prestador pelo Depto.

Financeiro da FCA Saúde

❏ Prazo de pagamento ao Prestador: no 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao fechamento da competência.

HOSPITAIS, COOPERATIVAS E TERCEIROS DENTRO DOS HOSPITAIS

Observação:. os prazos de pagamentos variam de acordo com os contratos acordados. 



Área do portal do prestador

1. Acessar www.fcasaude.com.br

2. Selecionar “Saúde” >> Clicar em “Portal do Prestador”.



Área do portal do prestador

❑ Acesso Exclusivo: acesso  direto ao portal saúde;

❑ Manuais dos Prestadores: manuais por tipo de prestadores com informações gerais sobre atendimento e faturamento dos serviços

médicos e hospitalares;

❑ Padrão TISS: tabela de domínio da ANS, diversos tipos de guias padrão  TISS para imprimir e instruções de preenchimento;

❑ Contato: telefones de contatos com o relacionamento da rede credenciada.



Área do portal do prestador

Clique em “Acessar Portal”

USUÁRIO

Digite com letra 

MAIÚSCULA

SENHA

Digite com letra 

minúscula



Acesso

1. Selecionar a opção “Portal Tiss”

2. Selecionar a opção “Upload XML Tiss”



Principais funções

Apresentação da relação dos arquivos importados: cor, data que foi importado, nome do arquivo (20 dígitos numéricos _ número do 

hash (identidade do arquivo).XML)

ENVIAR: selecionar o arquivo na sua máquina e clicar em enviar; 

ATUALIZAR: clicar em atualizar, enquanto o arquivo estiver em 

processamento; 

EXCLUIR: permite excluir somente o arquivo não acatado;

IMPRIMIR A LISTA: imprimir o relatório dos arquivos que foram enviados. 

As guias TISS apresentadas nos arquivos para a importação, serão identificadas no PORTAL com as CORES correspondentes ao tipo 

de guia. 



Processamento de arquivo XLM TISS

1º PASSO: Selecionar arquivo XML

1. Clicar em “Selecionar arquivo”, abrirá uma janela para que seja selecionado o arquivo de sua escolha, selecionar arquivo 

desejado, clicar em “Abrir”;

IMPORTANTE: Observe se o arquivo carregado está correto.

2.      Clicar em “Enviar”;

Obs: aguardar até que o arquivo seja carregado.



Processamento de arquivo XLM TISS

2º PASSO: Status dos arquivos

1. Status “Acatado”: importação concluída

1. “Protocolo”: Número de protocolo gerado

1. Clique sobre         para emitir capa de protocolo. A capa deverá ser impressa e anexada às contas a serem enviadas

1. Status “Não acatado”: importação não concluída

2. Clique sobre        para emitir as críticas geradas, analisar e identificar se o erro está na versão TISS, parametrização das tabelas, na 

estrutura do XML, violação do hash ou informações incorretas dentro do arquivo

IMPORTANTE: em caso de dúvidas quanto às críticas geradas entrar em contato com a rede credenciada



Processamento de arquivo XLM TISS

2º PASSO: Status dos arquivos

1. Status “Processado”: processo realizado pelo faturamento da FCA Saúde

1. “Protocolo”: Número de protocolo gerado

1. Clique sobre         para emitir capa de protocolo. A capa deverá ser impressa e anexada às contas a serem enviadas



Protocolo acatado

Em caso do protocolo ser acatado 

deverá ser emitida Capa de 

Protocolo, com os dados do arquivo, 

que deverá ser enviado junto as 

contas físicas.

Endereço para 

envio das faturas.



Contatos

Giovanni Silva

E-mail: giovanni.silva@fcagroup.com

Telefone: 3402-3889

Renan Dias

E-mail: renan.dias@fcagroup.com

Telefone: 3402-3891

Thaís Araújo

E-mail: thais.araujo@fcagroup.com

Telefone: 3402-3890



www.fcasaude.com.br

fb.com/fcasaude

linkedin.com/fcasaude

http://www.fcasaude.com.br
http://facebook.com/fcasaude
http://linkedin.com/fcasaude

