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Manual de Acesso e Utilização do WSD-TISS 
 

Considerações Iniciais 
 
 
IMPORTANTE !!! 
 
Informamos que respeitando a Instrução Normativa nº 28, publicada pela ANS em 11 de janeiro de 
2008, a partir de 27/02/2008 apenas serão aceitos arquivos XML na versão V2_01_03.  Detalhes: 
Instrução Normativo nº 28  
 
Informamos que conforme Instrução Normativa nº 31, a versão V2.02.01 da TISS entrará em vigor 
em 30/11/2008 . Durante os primeiros 30 dias após a entrada em vigor da nova versão, serão aceitos 
arquivos nas versões V2.01.03 e V2.02.01 e, após 30/12/2008, poderão trafegar apenas arquivos na 
versão V2.02.01. Favor entrar em contato com seu fornecedor do software sobre a nova 
versão. 
 
 
Formato do arquivo 
 
Os arquivos XML deverão ser enviados através do WSD compactados no formato .zip (Winzip) e o 
conteúdo do arquivo compactado deverá ter somente arquivos com extensão XML, Os arquivos 
compactados enviados via upload devem ter tamanho máximo de 70Mb. Quando descompactado 
um arquivo .zip deste tamanho, em .xml, pode chegar até a 1 Gb, o que significa que muitas 
informações podem ser enviadas em cada upload. 
Obs: Podem ser enviados vários arquivos XML compactados em um único arquivo compactado. 
 
Caso seja enviado um arquivo compactado com extensão .txt ou .doc por exemplo em seu conteúdo  
ocorrerá a seguinte mensagem na validação. 
Falha Descompactação 
 
 
Nome do arquivo XML 
 
O nome do arquivo a ser postado deve atender ao item descrito no Manual de Comunicação e 
Segurança da ANS, deve seguir o seguinte padrão: 
<seqüencial da transação, com 20 caracteres>_<código hash com 32 caracteres>.xml 
Exemplo: 00000000000000000025_35b2ed93b6c0d07b96bfdfd6cbef4d.xml. 
Sendo 25 o número seqüencial da transação desta mensagem XML e 
35b2ed93b6c0d07b96bfdfd6cbef4d seu código Hash. 
O campo seqüencial da transação localiza-se no inicio do arquivo e o campo Hash no final do 
arquivo.  
 
Caso o arquivo XML não esteja exatamente de acordo com essa regras ocorrerá a seguinte 
mensagem de erro na validação. 
(439) O nome do arquivo XML não segue o padrão de nomenclatura de arquivos pela TISS. 
O tamanho do sequencial no nome do arquivo deve contar 20 caracteres com zeros a 
esquerda, nome: 052008_3AB58BA74D85890D0221051966FFD8A0 Sequncial: 052008 
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Código Prestador 
 
Devido a mudança do sistema de gestão e ao WSD, diferentemente da forma como vinham sendo 
enviados os arquivos XML o campo referente ao código do prestador deverá ser preenchido com o 
código na operadora e não mais pelo CPF e CNPJ,  a relação com os códigos de cada prestador 
Cooperado/Credenciado será disponibilizado no mesmo link de acesso ao WSD, favor implementar 
mudanças nos sistemas. Caso seja enviado o prestador cadastrado no XML com CPF ou CNPJ ou 
qualquer outro código que não o código prestador na Unimed fornecido haverá erro na validação do 
arquivo com a seguinte mensagem: 
 
(409) O usuário de origem encontrado no cabeçalho da transação não foi encontrado no sistema. 
O usuário enviado no campo origem do cabeçalho não foi encontrado no sistema. 
 
 
Campo Data Validade Carteira 
 
O campo data de validade da carteira apesar de ser opcional na legenda TISS é obrigatório estar 
no arquivo XML, uma vez que o WSD está parametrizado como campo obrigatório. Caso não seja 
preenchido aparecerá a seguinte mensagem abaixo na validação do arquivo. 
 
(418) Erro ao validar mensagem 
java.lang.RuntimeException: java.lang.Throwable: O campo é obrigatório - Campo: 
/mensagemTISS/prestadorParaOperadora/loteGuias/guias/guiaFaturamento/guiaConsulta/beneficiar
io/validadeCarteira/ Tamanho previsto: 8, Valor encontrado: null {numeroGuiaPrestador da Guia: 
33465} 
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Acesso ao WSD-TISS 
 
Acessar a pagina www.unimedvsf.com.br e após clicar no link Portal TISS. 
 

 
 
Será aberta uma nova janela com informações sobre a TISS e link para acesso ao WSD, clicar no 
link “Acesso WSD” 
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Login e Senha 
 
Após clicar no link de acesso do WSD será aberta a seguinte pagina baixo, deve ser digitado o login 
e senha para acesso ao WSD, caso não possua login e senha favor entrar em contato pelo telefone 
3866-7936/7940 para fornecimento de login e senha do WSD. 
 

 
 
Ao entrar com login e senha, se já existir o mesmo login de um outro prestador para outra unimed, o 
sistema solicitará que o prestador preencha a qual Unimed o prestador pertence conforme figura 
abaixo, logo deve-se preencher “UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO”, caso seja um login 
único não será necessário passar por essa etapa. 
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Feito o acesso será aberta a página abaixo, clicar na opção Portal Unimed e logo após WSD 
 

 
 
Logo após clique no botão “Acessar o WSD-TISS” conforme figura abaixo, nesta janela também 
poderá ser obtido o Manual do Usuário WSD fornecido pela Unimed do Brasil. 
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Menu WSD 
 
Uma vez acessado o WSD será apresentado ao prestador um menu com 5 opções com as funções 
listadas abaixo da figura. 
 
 

 
 
 

· Avisos Importantes: Área para comunicação sobre informações relativas ao processo da 
faturamento e envio de arquivo XML pelo WSD. 

· Caixa de Entrada: Onde encontram-se os protocolos de recebimento (confirmação) dos 
arquivos XMLs processados com sucesso pela Unimed. 

· Caixa de Saída: Onde encontram-se os arquivos XMLs enviados para a Unimed e 
processados com sucesso. 

· Envio de Arquivo: Área destinada a localização e envio dos arquivos XML compactados 
no formato ZIP. 

· Meus Arquivos Enviados: Área destinada a consulta dos arquivos compactados e XML 
para verificação do processamento se foram aceitos ou rejeitados. 
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Caixa de Entrada 
 
Uma vez escolhida a opção Caixa de Entrada o prestador terá acesso aos arquivos XMLs do tipo 
“PROTOCOLO_RECEBIMENTO” constatando a confirmação que o arquivo foi processado com 
sucesso, podendo filtrar as informações pelo campos (Código arquivo XML, Tipo arquivo, N 
protocolo, Data Inicial, Data Final). 
 

 
 
Nesta janela clicando com o botão esquerdo do mouse pode-se obter os detalhes do protocolo como 
também baixar o arquivo XML referente ao protocolo de recebimento, conforme opções circuladas 
acima. 
 
Abaixo tela contendo detalhes do protocolo de recebimento. 
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Ao clicar na opção “Gerar Protocolo Recebimento“ o prestador terá opção de salvar o protocolo 
conforme figura abaixo. O mesmo procedimento pode ser feito para “baixar / salvar” o arquivo 
XML correspondente. 
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Caixa de Saída 
 
Uma vez escolhida a opção Caixa de Entrada o prestador terá acesso aos arquivos XMLs do tipo 
“ENVIO_LOTE_GUIAS” constatando a confirmação que o arquivo foi processado com sucesso, 
podendo filtrar as informações pelo campos (Código arquivo XML, Tipo arquivo, N protocolo, 
Data Inicial, Data Final). 
 

 
 
Nesta janela clicando com o botão esquerdo do mouse pode-se obter os detalhes do protocolo como 
também baixar o arquivo XML referente ao protocolo de recebimento, conforme opções circuladas 
acima. 
 
Abaixo tela contendo detalhes do protocolo de recebimento. 
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Ao clicar na opção “Gerar Protocolo Recebimento“ o prestador terá opção de salvar o protocolo 
conforme figura abaixo. O mesmo procedimento pode ser feito para “baixar / salvar” o arquivo 
XML correspondente. 
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Envio de Arquivos  
 
Nesta janela será possível o envio dos arquivos XMLs compactados no formato ZIP (Winzip), deve 
clicar no botão “Localizar Arquivos” procurar a pasta onde está salvo o arquivo no formato ZIP 
escolher o arquivo a ser enviado e logo após clicar no botão enviar 
 

 
Uma vez enviado o arquivo será apresentado o status “Enviado com sucesso” conforme imagem 
abaixo: 
ATENÇÃO: Neste momento há somente a confirmação do envio do arquivo, para analisar se 
o arquivo foi processado ou não com sucesso deve acessar a opção “Meus arquivos enviados”. 
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Meus Arquivos Enviados 
 
Nesta janela é possível acompanhar o status do arquivo compactado e também o status de 
processamento dos arquivos XMLs. 
Na opção “Meus Arquivos Enviados” há três sub-abas: (Arquivos ZIP enviados, Arquivos XML 
aguardando confirmação para envio, Arquivos XML enviados) conforme figura abaixo. 
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· Arquivos ZIP enviados: onde podem ser consultados os arquivos compactados enviados 
para verificação se houve a descompactação sem erros, podendo filtrar as informações pelo 
campos (Código Upload, Status, Data inicial e Data Final). 
Uma vez o arquivo estando com o status “Descompactado” clicando-se com o botão 
esquerdo do mouse pode visualizar os arquivos contidos no arquivo compactado. 

 

 
 

· Arquivos XML enviados: Nesta janela é possível consultar o processamento dos arquivos 
XML, o status comuns de processamento podem ser: 
ü Aguardando Processamento: quando o arquivo XML foi descompactado, porém 

aguarda processamento do WSD (tempo de processamento é de no máximo 15 minutos); 
ü Processado com sucesso: quando o arquivo foi validado e aceito pelo WSD 
ü Falha na validação: quando ocorre algum erro no arquivo XML enviado 
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· Processado com sucesso: Uma vez processado arquivo com sucesso deve-se gerar o 
protocolo de envio do arquivo XML clicando com o botão esquerdo do mouse e escolher a 
opção “Detalhes do Arquivo” conforme imagem abaixo. 

·  

 
 
Após será aberta janela com os dados de envio do arquivo XML e existirá a opção “Gerar Protocolo 
de Recebimento” neste momento será gerado um arquivo no formato PDF para salvar o protocolo, 
este protocolo deverá ser impresso, anexado e enviado com suas respectivas guias que forem 
apresentadas no relatório. 
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Exemplo de Protocolo / Relatório gerado pelo WSD 
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Falha na validação: quando ocorrer falha na validação do arquivo pode-se clicar com o botão 
esquerdo do mouse e escolher a opção “detalhes do arquivo” conforme imagem abaixo. 
 

 
 
Uma vez escolhida a opção é possível visualizar os erros ocorridos no arquivo através das 
informações de mensagem, complemento e dica para verificar o tipo de erro ocorrido. 
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Também é possível verificar quais guias foram validadas (foram processadas com sucesso no 
arquivo XML)  e quais guias foram criticadas (ocorreu algum erro na validação das guias) conforme 
imagem abaixo: 
 

 
 
 
 
NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação 
Unimed Vale do São Francisco 
 
 


