
  
 

 

 

 

INTEGRAÇÃO BPA 

 

 

 

1 GERANDO O ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO 

 Acesse o menu Unidade De Saúde -> BPA -> Geração do BPA (287), nessa tela você poderá 

consultar os arquivos que já foram gerados. Os arquivos são organizados por Competência, Tipo de 

Financiamento (PAB, MAC/FAEC ou Ambos) e Tipo de BPA (Individual, Consolidado ou Ambos). 

 

 Para gerar uma nova exportação clique no botão “Gerar BPA”. O sistema exibirá uma janela onde 

você deve indicar a Competência que será gerada (no formato MM/AAAA), selecionar o Tipo de BPA e o 

Tipo de Financiamento. Caso o município tenha gestão plena de seus serviços, ou seja, não precisa 

encaminhar produção MAC para Secretaria Estadual, selecione a opção “Ambos” nos dois itens. Clique no 

botão “Gerar BPA” para iniciar o processamento do arquivo. 

 

Neste documento você irá aprender a: 

 Gerar o arquivo de Integração BPA 

 Gerar o Relatório de Conferência 

 



 

 

 

 

O processamento do arquivo pode levar alguns minutos dependendo do volume de 

informação registrada durante a competência. Durante o processamento o campo “Situação” é 

exibido como “Gerando BPA...”. 

 

Se o processamento ocorrer sem nenhuma inconsistência o botão de Download (  ) 

ficará ativo para que você possa baixar o arquivo de Integração. Esse arquivo poderá ser 

importado diretamente no sistema SIA, ou se preferir pode primeiro importar no sistema BPA 

para posteriormente enviar para o sistema SIA.  

 

Se o sistema identificar alguma inconsistência nas informações o arquivo não será 

gerado e o botão “Visualizar mensagem de erro” (  ) ficará ativo. Clicando sobre esse botão o 

sistema exibirá o relatório de inconsistências que devem ser corrigidas antes de gerar 

novamente a exportação. 

 

A inconsistência mais comum é “Paciente não possui um CNS válido”. Nesses casos, é 

preciso verificar o número do Cartão SUS no cadastro do paciente. Após realizar os ajustes 

necessários gere o arquivo novamente. 

 

 

 

 

Só é possível gerar um arquivo de exportação por tipo e competência. Quando 

precisar gerar novamente um arquivo do mesmo tipo é preciso primeiramente 

excluir o anterior clicando no botão “Cancelar” (  ). 



 

 

 

 

2. RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA 

Após gerar o arquivo de integração você poderá visualizar o relatório Conferência BPA 

(224), disponível em Unidade de Saúde -> BPA. Ele exibe todas as informações que foram 

enviadas durante a exportação, podendo ser utilizado para verificar a integridade das 

informações geradas.  

Esse relatório segue o mesmo padrão do sistema BPA dividindo as informações em BPA-

C (Consolidado) e BPA-I (Individualizado). Você pode escolher o Tipo de BPA no campo “Tipo”.  

Por padrão, a Forma de Apresentação desse relatório exibe as informações separando 

por Unidade e CBO, mas alterando o campo “Forma de Apresentação” para “Folha” o relatório 

será exibido agrupando as informações por Unidade, exatamente como é exibido no sistema 

BPA. 

 

 


