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1. O primeiro passo para se fazer a atualização do sistema de BPAMagnético é saber qual a
versão do sistema e da base de dados que está sendo utilizada, para isso basta conferir no
rodapé do Programa.

VERSÃO DO BANCO DE DADOS

VERSÃO DO APLICATIVO

2. Para conferir se o APLICATIVO está atualizado, basta entrar no site http://sia.datasus.gov.br e
clicar no botão de BPA-MAGNÉTICO

3. A tela de downloads do aplicativo se abrirá, o arquivo BPA<versão>.EXE que estiver na tela,
sempre é a versão mais recente do aplicativo, se é o mesmo que você está utilizando não
precisa fazer nada, mas no caso de ser uma versão mais recente clique duas vezes no arquivo
para fazer o download.
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4. Assim a tela de download se abrirá, clique no botão para baixar

5. Em seguida clique em salvar e escolha o diretório em que vai ser salvo o arquivo.
Exemplo: C:\DATASUS\BPA

6. Feito isso, entrar na pasta que foi salvo o arquivo. Exemplo: C:\DATASUS\BPA e clique duas
vezes no aplicativo que você baixou, para extrair as informações

7. Abrirá a tela de extração de arquivos, clique em executar, em seguida clique em Browse e
escolha onde será extraído o arquivo. Exemplo: C:\DATASUS\BPA em seguida clique em Unzip.

Obs.: Dependendo Sistema Operacional apenas aparecerá uma tela solicitando a instalação,
assim é só clicar em INSTALAR e em seguida SIM PARA TODOS.
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Dica: Caso já exista os arquivos na pasta, abrirá uma tela MSDOS avisando que os arquivos já
existem e se deseja substituir, caso isto aconteça clique y no teclado em seguida enter.

Dessa forma sua Versão do Aplicativo foi atualizada.

8. Para conferir se a VERSÃO DO BANCO DE DADOS está atualizado, volte ao site
http://sia.datasus.gov.br clique novamente no botão de BPAMagnético e em seguida na aba SIA.

9. O primeiro arquivo BDSIA<versão>.exe que aparece na lista é sempre a versão mais recente
do banco de dados, no formarto de BDSIA<ano/mes/letra>.exe, baixe o BDSIA da competência
em vigência (ex: se for competência 03/2012 será o BDSIA201203, competência 04/12
BDSIA201204, etc), clique duas vezes no arquivo, em seguida CLIQUE PARA BAIXAR e
escolha o diretório em que vai ser salvo o arquivo. Exemplo: C:\DATASUS\BPA

Obs.: Se o arquivo já existir aparacerá uma tela do DOS (tela preta), dessa forma digite a letra
“A” e de clique “ENTER”.
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10. Depois de salvo o arquivo, abra a pasta do BPA que se encontra.Exemplo C:\DATASUS\BPA
clique duas vezes no arquivo BDSIA<versão>.exe que você salvou e execute o mesmo. Abra o
Programa do BPAMagnético, vá em OPERAÇÃO > IMPORTAR TABELAS NACIONAIS DO KIT
BPA > verifique se está selecionada a pasta correta onde você salvou os arquivos. Exemplo:
C:\DATASUS\BPA e clique em IMPORTA

Espere processar a atualização e não utilize nenhuma outra tela equanto os arquivos estiverem
sendo atualizados para evitar falha na importação, terminando clique em OK, feche o programa,
abra novamente o BPAMagnético e verifique se a versão está correta.
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