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1

Histórico de Revisões

Data

Versão

Comentários

28/12/2020

01.00

Primeira versão do documento.

2

Sobre Produtos para Saúde registrados no Brasil

Registro é um procedimento administrativo que reconhece a adequação de um produto à legislação
vigente previamente à comercialização, por meio de análise documental e publicação no DOU.
Disponibilizar dados de produtos registrados na Anvisa da área de produtos para saúde para melhor
conhecimento do nome do produto (nome comercial e técnico), fabricantes, número do registro e
validade do produto.
A área de Produtos para a Saúde é formada por um amplo e diversificado universo de objetos
regulados em variados níveis de complexidade, incluindo desde uma simples compressa de gaze ou
lâmpada de infravermelho até equipamentos de ressonância magnética ou um kit reagente para
detecção de HIV. Trata-se, portanto, de produtos utilizados na realização de procedimentos
médicos, odontológicos e fisioterápicos, bem como no diagnóstico, tratamento, reabilitação ou
monitoração de pacientes.

3

Sobre a Base de Dados Abertos

Estão disponíveis nesta base de dados abertos, informações sobre os dispositivos médicos
regularizados e com registro válido na Anvisa.
Ao disponibilizar esse banco de dados, a Anvisa permite maior acesso às informações de dispositivos
médicos. Assim, a Agência atua em consonância com a Lei de Acesso à Informação (LAI). A
transparência e o acesso à informação estão previstos como direitos do cidadão e dever do Estado.
3.1

Sobre os Dados Disponibilizados

Estão presentes os dados básicos como nome do produto, número do registro ou do cadastro,
detentor do registro ou do cadastro, nome do fabricante e país de fabricação. Serão disponibilizados
apenas os produtos com registros válidos.
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Sobre a Origem dos Dados

3.2

Os dados disponíveis são extraídos do banco de dados do sistema Datavisa, que é o sistema interno
de informação da Anvisa, que reúne dados sobre o cadastro de produtos e empresas além de
controlar a tramitação e o arquivo dos documentos na Agência. Produtos sob regulamentação da
Anvisa têm sua composição descrita nesse sistema.

Sobre a Possibilidade de Valores duplicados e/ou nulos.

3.3

3.4

•

Os campos não preenchidos eventualmente encontrados nos arquivos são decorrentes do
não preenchimento do referido campo.

•

Haverá repetições dos números de registro dos produtos que possuem mais de um
fabricante ou mais de um país de fabricação. Por exemplo, para um produto fabricado em
três países diferentes, o número de registro deste produto constará três vezes no banco de
dados.

Sobre o Período de Dados Abertos Disponíveis

Estão disponíveis dados de dispositivos médicos regularizados (produtos para saúde) vigentes e
registrados desde 1993.
3.5

3.5.1

Sobre a Atualização dos Dados Abertos
Sobre a Frequência de Atualização dos Dados Abertos

A periodicidade de atualização dos dados é mensal e deverá ser realizada até o dia 15 de cada mês,
com dados de notificação realizada até o último dia do mês anterior.

4

Sobre o Arquivo de Dados Abertos Disponível

Será disponibilizado um arquivo com os dados dos dispositivos médicos regularizados e com o
registro válido na ANVISA.
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Sobre o Dicionário de Dados Abertos

Campo

Descrição

NUMERO_REGISTRO_CADAS
TRO

Número de registro do produto.

NUMERO_PROCESSO

Número do processo.

NOME_TECNICO

Nome técnico do dispositivo médico regularizado (produto para
saúde).

CLASSE_RISCO

Classe de risco, podendo ser dos tipos: I, II, III e IV.

NOME_COMERCIAL

Nome comercial do dispositivo médico regularizado (produto
para saúde).

CNPJ_DETENTOR_REGISTRO_ Número de CNPJ do detentor do registro do produto.
CADASTRO
DETENTOR_REGISTRO_CADA
STRO

Razão social do detentor do registro do produto.

NOME_FABRICANTE

Nome do fabricante legal do produto.

NOME_PAIS_FABRIC

País do fabricante legal do produto.

DT_PUB_REGISTRO_CADAST
RO

Data de publicação do registro.

VALIDADE_REGISTRO_CADAS
TRO

Validade do registro do produto.
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DT_ATUALIZACAO_DADO

6

Data de atualização do dado.

Sobre a Exportação dos Dados para Planilha
Eletrônica

Caso tente abrir o arquivo utilizando o Microsoft Excel, os campos que possuem zeros à esquerda
tendem a ser traduzidos para número do tipo inteiro, com isso a formatação padrão do arquivo é
alteração, apenas na visualização.
Para a correta visualização no Microsoft Excel, basta seguir os passos descritos abaixo.

1. Abra uma nova janela do Microsoft Excel.

2. Utilize o menu superior “Dados” e o item “De Text/CSV”, conforme marcados na imagem
abaixo.

3. Após clicar o item “De Text/CSV”, a janela conforme demonstrada abaixo irá abrir, basta
navegar até o diretório onde está localizado o arquivo e selecionar “Abrir”.
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4. Após importar o arquivo, a janela abaixo é o resultado da etapa anterior. Nela é possível ver
uma amostra dos 200 primeiros registros do arquivo, verificar que o delimitador é o “;”
(ponto e vírgula) e que o formato do arquivo é o 1252 (padrão ANSI). Após verificar esses
itens, utilize a opção “Transformar Dados”.

5. Após a seleção da opção “Transformar Dados”, a tela abaixo será apresentada, com todos
os campos e quais as formatações cada campo possui. Por exemplo, o campo
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“ANO_NOTIFICACAO” possui o símbolo de três números no início, informando que a
formatação dele vai seguir o padrão de números inteiros.

6. Para alterar uma determinada formatação, basta clicar no ícone antes do nome da coluna e
escolher o formato desejado.

7. Após a visualização do campo alterado, basta acionar o item “Fechar e Carregar”, para voltar
para a tela padrão do Excel.

8. Após a etapa de carga de dados para a planilha, os dados serão apresentados conforme
imagem abaixo.
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