
API de integração para Laboratório 
--------------------------- 
 
 
     
AUTENTICAÇÃO DO CLIENTE 
----------------- 
 
       id : <Fornecido para o cliente > 
    chave : <Fornecido para o cliente> 
--------------------------- 
 
 
DESCRIÇÃO 
--------- 
 
    A API de conexão utiliza o protocolo HTTP seguindo o modelo RestFull. 
    Para realizar a conexão o "header" HTTP deve possuir os seguintes 
parâmetros: 
 
        id: <Recebe o id do cliente para conexão> 
        data: <Recebe a representação da data ATUAL em milisegundos desde 
01/01/1970, em javascript "new Date().getTime()">"As requisições tem uma 
validade de 15 minutos" 
        hash: <Recebe uma combinação do "id" + "data" + "chave do cliente", que 
deve ser criptografado utilizando SHA-256> 
 
 
URL BASE para conexão 
---------------------- 
 
    https://<ambiente>/rest/ext/<versao>/exames/<recurso> 
 
    ONDE: 
        <ambiente> = URL do ambiente para integração. 
        <versao> = Versão do protocolo de integração. 
        <recurso> = Nome do recurso que está sendo consultado 
-------------------------- 
 
 
RETORNOS 
-------- 
 
    Os retornos com sucesso serão no formato JSON, com status HTTP de 
retorno 200. 
 
    Para erros de validações e autenticação, o retorno terá status HTTP 406, 
com o detalhamento do erro no corpo da resposta. O cabeçalho de resposta 
conterá as seguintes informações: 
    "codeDetail" = Detalhe do Erro 



    "codeError" = Código do erro 
    "codeMessage" = Mensagem de erro 
 
 
MÉTODOS DISPONÍVEIS 
------------------------------- 

    Existem 2 métodos disponíveis, um para consultar os dados da prescrição e 
outro para retornar os resultados, conforme segue: 

 
1 - CONSULTAR PRESCRIÇÃO 
------------------------------ 
 
Padrão de uso: 
 
    REQUISIÇÃO: 
        Método HTTP (GET) 
        URL: https://<ambiente>/rest/ext/<versao>/exames/prescricao/<CODIGO_
DA_PRESCRICAO> 
    RESPOSTA SUCESSO (Exemplo para a prescrição 3265011): 
        STATUS HTTP (200) 
        RESPONSE:   { 
                "codigoExame": 3265011, 
                "dataCadastro": 1433969841914, 
                "convenio": 
                { 
                    "codigo": 1, 
                    "descricao": "SUS" 
                }, 
                "paciente": 
                { 
                    "codigo": 29811, 
                    "nome": "FULANO DE TAL", 
                    "cns": "707502219799999", 
                    "cpf": "57183349999", 
                    "dataNascimento": -729723600000 
                }, 
                "unidade": 
                { 
                    "codigo": 4, 
                    "descricao": "CS CENTRO" 
                }, 
                "profissional": 
                { 
                    "codigo": 277729, 
                    "nome": "NOME DO MEDICO", 
                    "numeroRegistro": "99999", 
                    "siglaConselho": "CRM", 
                    "ufConselho": "SC" 



                }, 
                "itens": 
                [ 
                    { 
                    "codigoItem": 3265012, 
                    "complemento": null, 
                    "exameProcedimento": 
                    { 
                        "codigo": 29, 
                        "descricao": "DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL", 
                        "referenciaProcedimento": "0202010295" 
                    } 
                    }, 
                    { 
                    "codigoItem": 3265013, 
                    "complemento": null, 
                    "exameProcedimento": 
                    { 
                        "codigo": 47, 
                        "descricao": "DOSAGEM DE GLICOSE", 
                        "referenciaProcedimento": "0202010473" 
                    } 
                    }, 
                    { 
                    "codigoItem": 3265014, 
                    "complemento": null, 
                    "exameProcedimento": 
                    { 
                        "codigo": 67, 
                        "descricao": "DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS", 
                        "referenciaProcedimento": "0202010678" 
                    } 
                    }, 
                    { 
                    "codigoItem": 3265015, 
                    "complemento": null, 
                    "exameProcedimento": 
                    { 
                        "codigo": 113, 
                        "descricao": "HEMOGRAMA COMPLETO", 
                        "referenciaProcedimento": "0202020380" 
                    } 
                    }, 
                    { 
                    "codigoItem": 3265016, 
                    "complemento": null, 
                    "exameProcedimento": 
                    { 
                        "codigo": 263, 
                        "descricao": "PARCIAL URINA", 



                        "referenciaProcedimento": "0202050017" 
                    } 
                    } 
                ] 
                } 
 
 
    RESPOSTA PARA CODIGO DA PRESCRICAO INVALIDO: 
        STATUS HTTP (200) 
        RESPONSE: 108 
        RESPONSE HEADER: "codeDetail" = Detalhe do Erro, "codeError" = 
Código do erro, "codeMessage" = Mensagem de erro 
 
    RESPOSTA DE ERRO: 
        STATUS HTTP (406) 
        RESPONSE: <Detalhe do erro>     
        RESPONSE HEADER: "codeDetail" = Detalhe do Erro, "codeError" = 
Código do erro, "codeMessage" = Mensagem de erro 
 
 
1.1 - DETALHAMENTO DOS CAMPOS 
----------------------------- 
 
codigoExame:                        Representa o código único da prescrição que 
deve estar no papel impresso que o paciente vai apresentar no laboratório. 
dataCadastro:                        Data de cadastro da prescrição em milissegundos 
desde 01/01/1970 
convenio.codigo:                    Código do convênio 
convenio.descrição:                     Descrição do convênio 
paciente.codigo:                     Código único do paciente 
paciente.nome:                         Nome do paciente 
paciente.cns:                         Número do Cartão Nacional de Saúde do paciente 
paciente.cpf:                         Número do CPF do paciente 
paciente.dataNascimento:                 Data de nascimento do paciente em 
milissegundos desde 01/01/1970 
unidade.codigo:                     Código único da unidade solicitante  
unidade.descricao:                     Descrição da unidade solicitante 
profissional.codigo:                     Código único do profissional solicitante 
(Geralmente o médico) 
profissional.nome:                     Nome do profissional 
profissional.numeroRegistro:                 Número de registro do profissional no 
conselho de classe 
profissional.siglaConselho:                 Sigla do conselho de classe (Ex: CRM, 
CRF, CRE) 
profissional.ufConselho:                 Sigla do estado do conselho de classe 
itens[].codigoItem:                     Código único do item da prescrição  
itens[].complemento:                     Descrição complementar do item 
itens[].exameProcedimento.codigo:             Código único do tipo de exame  
itens[].exameProcedimento.descricao:            Descrição do tipo de exame  
itens[].exameProcedimento.referenciaProcedimento:    Código de referência do 



convênio para o procedimento (Código da tabela SIGTAP) 
 
 
2 - RETORNAR LAUDO  
------------------ 
 
Padrão de uso: 
 
    REQUISIÇÃO: 
        Método HTTP (POST) 
        URL: https://<ambiente>/rest/ext/<versao>/exames/prescricao/<Codigo da 
prescricao>/resultadoItem/<codigo do item> 
 
    A requisição HTTP deve ser no formato "multipart", com Content-Type da 
requisição principal "multipart/*" contendo duas partes, uma com o arquivo PDF 
e outra com o arquivo JSON no seguinte formato: 
    * As partes da requisição devem ter o Content-Type definido como 
"application/pdf" e "application/json" respectivamente. 
 
    {"dataResultado": 1434994488117, 
     "tags": [{ 
            "idTag": "ERITRO", 
            "descricaoTag": "ERITRÓCITOS", 
            "resultadoIndividual": "2.91", 
            "unidade": "milhões/µL", 
            "valorReferenciaMaximo": "3", 
            "valorReferenciaMinimo": "1" 
        },     
        { 
            "idTag": "NEUTRO", 
            "descricaoTag": "NEUTRO %", 
            "resultadoIndividual": "76", 
            "unidade": "%", 
            "valorReferenciaMaximo": "100", 
            "valorReferenciaMinimo": "20" 
        }] 
    } 
 
 
    RESPOSTA SUCESSO: 
        STATUS HTTP (201) 

  

  

-- 
 


