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Chat Intercâmbio 
 

Objetivo: facilitar a troca de informações de intercâmbio entre as cooperativas do sistema. 

 

Documentação disponível, na aplicação no menu “Documentação de Integração”. 

A solução permite: 

 Envio de mensagens 

 Envio de anexos 

 

Serviço em produção: 

 

 Anexos 

 Consulta Novos Anexos 

 Solicitar Download Anexos 

 Upload de Anexos 

 Notificação Novos Anexos (Em homologação) 
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Chat Intercâmbio 

Serviço em produção: 

 

 Mensagens 

 Pesquisa de Sala 

 Bloqueio de sala para conversa 

 Desbloqueio de sala para conversa 

 Abertura de Sala 

 Selecionar usuário como Principal 

 Alterar permissão de principal para usuário comum 

 Adiciona usuários comuns e principais em um determinado grupo de uma sala 

 Histórico da Sala 

 Usuário que enviou a última mensagem para uma sala específica 

 Última interação em uma lista de salas 

 Pesquisa de salas pendentes do usuário 

 Pesquisa por dados de uma sala 

 Controle de anexos 

 Controle de complemento 

 Define sala como pendente 

 Pesquisa de pendência 

 Pesquisa de transações 



GPU – Gestão de Protocolos Unimed 

Objetivo: atender a RN 395, de janeiro de 2016, na qual os beneficiários em intercâmbio podem acompanhar uma solicitação enviada 
para a operadora detentora do contrato, baseado em um protocolo de atendimento.   

 

Documentação disponível, na aplicação no menu “WSDL e XSD”. 

A ferramenta possui 2 módulos: 

 

• Roteamento para Unimeds com sistema integrado; 

 

• Contingência para Unimeds que não possuem sistema integrado; 

 

Tipo de transações disponíveis: 

 

 Solicitar Protocolo de Atendimento 

 Complementar Protocolo  

 Responder Protocolo 

 Cancelar Protocolo 

 Consultar Status do Protocolo 

 Consultar Histórico de Protocolos 

 Encaminhar Protocolo 

 

 

 



GPU – Gestão de Protocolos Unimed 
     

     Para sistemas integrados 

 

 

 

 

 

 

 

     Para Unimed que estão utilizando a Contingência do GPU 

Fornece o Protocolo 
Formato: XXXXXXAAAAMMDDNNNNNN 

A B GPU 

Sistema Integrado Sistema Integrado 

Beneficiário da  
Unimed B 

Fornece o Protocolo 
Formato: XXXXXXAAAAMMDD9NNNNN 

A B GPU 

Sistema Integrado Em contingência 

Sistema GPU gera Protocolo  
automaticamente pela Unimed 

Beneficiário da  
Unimed B 



Pacotes 

Objetivo: disponibilizar a consulta das informações dos pacotes cadastrados.  

 

Documentação disponível no manual do PTU de Integrações (novo!). 

 

• Endpoint de consulta de consulta de pacotes: 

http://servicosbatchhe.unimed.coop.br/dominios-pacote/v1/consultapacotes 

 

A fonte das informações será o Software de Pacotes. 

 

Serviços em produção: 

 

 Consulta de Pacotes 

 

 Este serviço retorna toda a composição do pacote; 

 

 Apenas pacotes com status 

 “Publicado sem Aprovação”; 

 “Aprovado”; 

 “Aprovado com Ressalva”; 

 “Reprovado Vigente”; 

 “Reprovado”; 

 “Bloqueado”. 

 
 

http://servicosbatchhe.unimed.coop.br/dominios-pacote/v1/consultapacotes
http://servicosbatchhe.unimed.coop.br/dominios-pacote/v1/consultapacotes
http://servicosbatchhe.unimed.coop.br/dominios-pacote/v1/consultapacotes


Redes 

Objetivo: disponibilizar a consulta das informações dos prestadores classificados e ativos.  

 

Documentação disponível no manual do PTU de Integrações (novo!). 

 

• EndPoint de consulta a  classificação de rede: 

http://servicosbatchhe.unimed.coop.br/dominios-prestador/v1/consultaclassificacaorede 

• EndPoint de consulta ao complemento cadastral: 

http://servicosbatchhe.unimed.coop.br/dominios-prestador/v1/consultacomplementocadastral 

 

A fonte das informações será a aplicação “Gestão da Rede” (Software de Prestadores). 

 

Serviços em produção: 

 

 Classificação de Rede 

 A classificação que é disponibilizada é a calculada pelo software; 

 

 Complemento Cadastral 

 Apenas prestadores do tipo Hospital ou Hospital Dia; 

 

 



Ajius 

Objetivo: permitir a consulta a todas informações das negociações das contestações de cobranças 
realizada no Ajius. 

 

A fonte das informações será o Software Ajius. 

 

Serviço que será disponibilizado: 

 

 Consulta negociações Ajius 

 Este serviço irá retornar as informações das negociações no Ajius; 

 Contestações; 

 Finalizações; 

 

A implementação será realizada em 2 fases: 

 Fase 1 – apenas consulta aos dados; 

 Fase 2 – permitir a interação das aplicações sem a necessidade de acessar o Ajius; 

 

 

 

 

 



CadBenef 

Objetivo: integrar o software de gestão das Unimeds com o CadBenef, para manter o sincronismo em tempo real do 
cadastro dos beneficiários. 

 

Documentação disponível no manual do PTU de Integrações (novo!). 

 

A fonte das informações será o Software de Gestão da Unimed integrada. 

 

O serviço permite que: 

 

 Enviar Beneficiário - Para envio de novos beneficiários; 

 Alterar Beneficiário - Para alteração de dados de um beneficiário existente na base; 

 Inativar Beneficiários - Para inativar beneficiários existente na base; 

 



Canais  de Comunicação 

 Sistema de abertura de chamados (Portal Unimed): 

 

 www.unimed.coop.br 

 Login na área restrita 

 Menu: Aplicativos > Sistema de abertura de chamados 

 

 

 

 Telefone (URA): 

 

 (11) 3265-4380 

 

 

 



Obrigado! 

Tecnologia da Informação 


