INTEGRAÇÃO RAAS
Esse manual tem por objetivo explicar o processo de Integração com o Sistema
RAAS, do Ministério da Saúde.
ATENÇÃO: O arquivo de Integração com o RAAS não pode ser importado diretamente no
sistema SIASUS, que é o sistema que envia as informações para o Ministério da Saúde. Ele
deve primeiro ser importado no sistema RAAS, também do Ministério da Saúde, realizado as
consistências e depois gerado um novo arquivo de exportação, por dentro do sistema RAAS.
Logo, o processo de Integração segue o seguinte fluxo:
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1. GERANDO O ARQUIVO DENTRO DO SISTEMA CELKSAÚDE
Para gerar o arquivo de Integração RAAS, acesse a tela Gerar Arquivo do RAAS (252) e
clique no botão “Gerar Arquivos”.

Clique aqui para fazer o download
do arquivo gerado

Clique aqui para gerar um novo
arquivo

2. FAZENDO A IMPORTAÇÃO NO SISTEMA RAAS
Após gerar o arquivo de integração e fazer o Download, você deverá realizar a importação
desse arquivo dentro do sistema RAAS do Ministério da Saúde. Para isso, siga as seguintes etadas:
2.1 Logar no sistema RAAS (Usuário MESTRE, senha A)

2.2 Dentro do sistema RAAS, acessar o menu Importação / Importação do Arquivo RAAS.
Clique no botão Selecionar Arquivo e selecione o arquivo gerado pelo sistema CELK SAÚDE.

O nome do Arquivo de Integração
segue esse padrão de nomenclatura,
onde a extensão corresponde ao mês
da competência.

2.3 Após finalizar a importação do arquivo, é necessário realizar a Consistência das informações.
Para isso, acesse o menu Operação / Consistência e clique no botão CONSISTIR. Caso o sistema
identifique alguma inconsistência, será exibida a seguinte mensagem:

Caso seja identificado alguma Inconsistência, você poderá corrigi-la diretamente no sistema
RAAS, acessando a tela Registro das Ações / Atendimento PsicoSocial. Os pacientes com
inconsistência estarão sinalizados em vermelho. Um duplo clique sobre o paciente abrirá o registro
do atendimento, onde você poderá adicionar/complementar as informações.

3. FAZENDO A EXPORTAÇÃO DENTRO DO SISTEMA RAAS
Após realizar a conferência das informações, é necessário gerar o arquivo de Exportação do
sistema RAAS. Para isso, acesse a tela Exportação / Exportação para o SIA / RAAS. Selecione a pasta
onde você deseja salvar o arquivo (Dica: crie uma pasta em sua área de trabalho para salvar esses
arquivos). Defina um nome para o arquivo (até seis caracteres). Note que o arquivo que será gerado
terá o nome AA*CARACTERES DEFINIDOS*.COMPETÊNCIA. Clique no botão EXPORTAR. Será
necessário fazer um backup, quando o sistema exibir um PopUp questionando se deseja fazer um
backup, clique em Yes, e depois em Backup. Selecione a pasta onde será salvo o BackUp e clique em
Salvar. Ao finalizar a exportação, o sistema exibirá a mensagem “Arquivo de Exportação Gerado com
Sucesso”. Ao fechar a mensagem, o sistema exibirá o protocolo da exportação, com o total de
registros exportados.
Acesse a pasta onde você salvou o arquivo de exportação e localize pelo arquivo com o
nome AA*CARACTERES DEFINIDOS*.COMPETÊNCIA. Esse é o arquivo que deverá ser enviado para o
responsável pela importação no sistema SIASUS.

