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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 navegador atualizado: Google Chrome (versão 67.0.3396.87);

 Acesso ao Portal (usuário e senha);

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

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


Acesso ao portal do prestador

1° Acesse o site da FCA Saúde, endereço: www.fcasaude.com.br;

2° Posicione o cursor sobre a opção SAÚDE >> Minas Gerais>> Acesso Exclusivo

Clicar em  

Acesso  

Exclusivo

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


Acesso ao 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 contato com o setor de relacionamento com a rede credenciada;



Acesso ao Portal do Prestador

SENHA

Digite com letra  

minúscula

USUÁRIO

Digite com letra

MAIÚSCULA

Clique aqui “Acessar

Portal”



MENU PORTAL TISS – GERAR NOVOS PROTOCOLOS (1ª PARTE)

 Clicar no menu Portal TISS / Protocolo e na aba “Gerar novos protocolos”;

 Selecionar Rede de Atendimento – Nome do prestador;

 Digitar a data de (inicio) e data até (fim) do período das contas que serão enviadas

para o nosso Faturamento. Selecionar o tipo de guia e clicar em EXIBIR;

 Será apresentada a relação dos atendimentos que foram EXECUTADOS no PORTAL;



MENU PORTAL TISS – GERAR NOVOS PROTOCOLOS (1ª PARTE)

 Para selecionar todos os atendimentos, basta clicar no quadradinho ao lado da palavra

“item“. Todos os registros deverão ser selecionados;

 Será apresentado o número de páginas e o total de registros;

 Clicar no botão “Gerar protocolo para OPERADORA”.

 Aparecerá a mensagem “o protocolo está sendo gerado”. Clicar em OK e fechar.



MENU PORTAL TISS – GERAR NOVOS PROTOCOLOS (2ª PARTE)



Menu Portal Tiss – Relatórios de Pagamento

 Em Relatórios, clique em Relatórios de Pagamento;

 Selecionar Rede de Atendimento – Nome do prestador;

 Relatório: selecione demonstrativo de pagamento;

 Período de Pagamento: selecione a competência desejada ou período de pagamento (data de e data até;

 Digitar o e-mail para o envio do demonstrativo;



Menu Portal Tiss – Relatórios de Pagamento

 Clicar em Lista Faturas;

 Selecione o , a fatura desejada para geração do demonstrativo;

 Selecione o formato em PDF;

 Clicar em Enviar;

 O demonstrativo será enviado por e-mail.



Informações de Pagamento

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

CONSULTÓRIOS MÉDICOS, CLÍNICAS, TERAPEUTAS e LABORATÓRIOS

 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 FFSBE;

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



Informações de Pagamento

HOSPITAIS, COOPERATIVAS E TERCEIROS DENTRO DOS HOSPITAIS

 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 FFSBE;

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

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



Equipe de Relacionamento com a Rede Credenciada

Thais Araujo

E-mail: thais.araujo@fcagroup.com

Telefone: 3402-3890

Renan Dias

E-mail: renan.dias@fcagroup.com

Telefone: 3402-3891

Giovanni Silva

E-mail: giovanni.silva@fcagroup.com

Telefone: 3402-3889



www.fcasaude.com.br

fb.com/fcasaude

Linkedin.com/fcasaude


