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MANUAL DE INSTRUÇÕES AO CREDENCIADO DA FCA SAÚDE - PLANO PERSONAL 

ENFERMARIA E APARTAMENTO 

CONSULTA ELETIVA



Dicas Importantes

 Para o atendimento de consulta eletiva, o beneficiário do plano Personal (Enfermaria ou
Apartamento) deverá apresentar, no dia do atendimento, o número da autorização da consulta, o cartão
do plano Personal e um documento com foto.

No dia do atendimento, o prestador deverá entrar no portal do Prestador da FCA Saúde (http://portal-
desenv.fcasaude.com.br/W_PWSX010.APW ), realizar a segunda parte da autorização (execução) e, em
seguida, a reimpressão da guia.

Após a reimpressão da guia, solicitar ao beneficiário a assinatura na guia gerada e assinatura e carimbo
do médico executante;

Em caso de dúvidas entrar em contato com a Equipe de Relacionamento com a Rede Credenciada.

http://portal-desenv.fcasaude.com.br/W_PWSX010.APW


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
Fundação Fiat para os atendimentos de consulta eletiva ao Plano Personal Enfermaria e
Apartamento.

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.fundacaofiat.com.br (ou) portal.fundacaofiat.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 >> Portal do Prestador >> Acesso 

Exclusivo

Clicar em  

Acesso

Exclusivo

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


Busca rápida ao Menu 

Principal 

Logout do Portal 

Acesso ao Portal do Prestador



 Pré-atendimento: incluir e validar a matrícula do beneficiário em

todos os atendimentos;

 Atendimento: selecionar o nome do beneficiário, no tipo de
guia clicar em “SADT” e em “ATENDIMENTO”. “CONCLUIR”:
clicar no nome do beneficiário e clicar em concluir,
somente após a finalização do processo de autorização;

 Reimpressão da guia: digitar a matricula, a data da autorização que
foi executada no portal e confirmar.
Clicar no link da senha autorizada e imprimir a guia SADT;

Menu Principal



Pre-atendimento: Inclusão da Matrícula

Para iniciar o processo de autorização no PORTALDO PRESTADOR:

 Clicar no menu PRINCIPAL / PRE-ATENDIMENTO;

 Digitar o número da MATRÍCULA do beneficiáriocom 17 dígitos numéricos e clicar em  

CONFIRMAR;

1. Digite a matrícula 

com 17 dígitos 

2. Clique em Confirmar



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;



Dicas Importantes

 Guias SADT são compostas pela parte da SOLICITAÇÃO e EXECUÇÃO, as duas partes são obrigatórias e

garantem a elegibilidade do atendimento e faturamento;

 Para os EXAMES que necessitam de avaliação da AUDITORIA, poderão ser solicitados anteriormente à

data do atendimento. A EXECUÇÃO no PORTAL deverá ser no dia do atendimento ao nosso

beneficiário.

 Na SOLICITAÇÃO, observar se no momento da inclusão dos códigos na guia SADT, está sendo apresentada

alguma “CRITICA”; observar o nome do profissional solicitante e código profissional estão corretos.

 Se for apresentado no PORTAL uma critica da “quantidade limite excedida”, fechar a janela e clicar em

CONFIRMAR. Esta solicitação será direcionada para a avaliação da nossa AUDITORIA. Anote o número

informado na solicitação “não autorizada”. Após a liberação da auditoria, executar no Portal.

 No momento da EXECUÇÃO, conferir se o código de tabela, código do procedimento e quantidade estão

corretas;

Procedimentos ambulatoriais que necessitem da análise de auditoria médica e/ou que contenham,

medicamentos de alto custo deverão ser enviados para análise pelo e-mail:

autorizacao.saude@fcagroup.com;

Em caso de dúvidas ou dificuldades entrar em contato com a Equipe de Relacionamento com a Rede

Credenciada. O horário de atendimento: segunda a sexta feira de 08:00 às 17:30.



Acesso ao Portal do Prestador

Clique aqui “AcessarPortal”

USUÁRIO

Digite com letra  

MAIÚSCULA

USUÁRIO

Digite com letra  

minúscula



Busca rápida ao Menu 

Principal 

Logout do Portal 

Acesso ao Portal do Prestador



 Pré-atendimento: incluir e validar a matricula do beneficiário em todos
os atendimentos;

 Atendimento: selecionar o nome do beneficiário, no tipo de guia clicar
em “SADT” e em “ATENDIMENTO”. “CONCLUIR”: clicar no nome do
beneficiário e clicar em concluir, somente após a finalização do processo
de autorização;

 Reimpressão da guia: digitar a matricula, a data da autorização que foi
executada no portal e confirmar. Clicar no link da senha autorizada e
imprimir a guia SADT;

 Status Autorização/Cancela guia: selecionar o tipo de guia, digitar o
número da autorização ou nº do beneficiário e clicar em: consultar status
da autorização ou em cancelar;

Menu Principal



1. Digite a matrícula 

com 17 dígitos 

2. Clique em Confirmar

Para iniciar o processo de autorização no PORTAL DO PRESTADOR:

Clicar no menu PRINCIPAL / PRE-ATENDIMENTO;

Digitar o número da MATRÍCULA do beneficiário com 17 dígitos e clicar em CONFIRMAR;

Deverá ser exibida tela com nome completo do Usuário, Prestador, data da Chegada e Hora

da Chegada caso estejam corretos prosseguir para aba “ATENDIMENTO”

Pre-atendimento: Inclusão da Matrícula



 No Menu Principal, clique em ATENDIMENTO;

 Clique  “duas  vezes”  no ícone          ou no nome do beneficiário ;

 Para solicitação de autorização, selecione o Tipo de Atendimento: SADT e clique em ATENDIMENTO;

Atendimento



Guia Tiss – Guia Sadt (Emissão De Autorização – Plano Personal)

2ª PARTE - EXECUÇÃO

TIPO DE ATENDIMENTO:
CONSULTA ELETIVA- PLANO 
PERSONAL (ENFERMARIA E 
APARTAMENTO)

ATENÇÃO: A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITA NO
DIA DO ATENDIMENTO.



Campos Obrigatórios Para o Preenchimento 

2ª PARTE – EXECUÇÃO / GUIA DE CONSULTA PLANO PERSONAL

Campo 002 (Nº Guia prestador): digitar o número da autorização (sequência de 18 dígitos, sem ponto) e

em seguida, clicar na seta para prosseguir com a autorização;

Campo 032 (Tip. de atendimento): clicar na lupa                e selecione o tipo de Atendimento (Consulta);

Campo 033 – (Ind. Acidente): Informar o tipo de acidente (Não acidente ou Outros);

No final da página, clicar em CONFIRMAR:  será gerado o número da autorização ( senha com 18 
dígitos). Clique em FECHAR;

Ao final da página, clique em IMPRIMIR;

Será gerado uma nova aba para reimpressão da guia. 

Atenção: outros campos destacados na guia SADT e que não foram informados acima, é porque não são
obrigatórios o preenchimento.



Equipe de Relacionamento com a Rede Credenciada

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

