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1

Histórico de Revisões

Data

Versão

Comentários

11/08/2021

0.01

Primeira versão do documento.

20/08/2021

1.00

Atualização e Versão final do documento.

2

Sobre a Produção dos Centros de Processamento
Celular

A nomenclatura dos Laboratórios de processamento de Células Progenitoras Hematopoéticas
de medula óssea, de sangue periférico e dos Bancos de sangue de cordão umbilical e placentário foi
atualizada de acordo com a publicação da RDC 214/2018 e, mais recentemente, pela RDC 508/2021,
para Centros de Processamento Celular.

3

Sobre a Base de Dados Abertos

Estão disponíveis nesta base de dados abertos, informações sobre a Produção dos Centros de
Processamento de Células Progenitoras Hematopoéticas de medula óssea e sangue periférico
para fins de transplante convencional.
3.1

Sobre a Origem dos Dados

Os dados disponíveis são coletados dos Centros de Processamento Celular.
3.2

Sobre os responsáveis pela disponibilização dos dados

A Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos (GSTCO) é a área responsável por disponibilizar os
dados para a sociedade em parceria com a Gerência-Geral de Conhecimento, Inovação e Pesquisa.
3.3

Sobre o Período de Dados Abertos Disponíveis

Estão disponíveis dados a partir de 2020 de Produção dos Centros de Processamento de Células
Progenitoras Hematopoéticas de medula óssea e sangue periférico para fins de transplante
convencional.
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3.4

3.4.1

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

A atualização dos dados é realizada anualmente.

4

Sobre o Arquivo de Dados Abertos Disponível

Será disponibilizado um arquivo com os dados coletados dos Centros de Processamento Celular.
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5

Sobre o Dicionário de Dados Abertos

Campo

Descrição

UF

Unidade Federativa

Bolsas recebidas - própria N° de bolsas recebidas de centro(s) de coleta da própria UF
UF
corresponde ao total de bolsas originadas de centro(s) de coleta
localizado(s) no mesmo Estado ou Distrito Federal no qual o
laboratório encontra-se instalado.
Bolsas recebidas - outras UF N° de bolsas recebidas de outras UF, corresponde ao total de
unidades originadas de Estado ou Distrito Federal além da UF no
qual o laboratório encontra-se instalado, quando couber.
Bolsas recebidas - outros N° de bolsas recebidas de outros países, corresponde ao total de
países
unidades originadas de outros países, quando couber.
Bolsas recebidas
autólogo

-

uso N° de bolsas recebidas por finalidade de uso. Indicam a
complexidade do serviço, inferida pelas finalidades de uso e
quantitativo das unidades processadas.

Bolsas recebidas
aparentado

-

uso N° de bolsas recebidas por finalidade de uso. Indicam a
complexidade do serviço, inferida pelas finalidades de uso e
quantitativo das unidades processadas.

Bolsas recebidas - uso não N° de bolsas recebidas por finalidade de uso. Indicam a
aparentado
complexidade do serviço, inferida pelas finalidades de uso e
quantitativo das unidades processadas.
Bolsas coletadas - punção Número total de bolsas coletadas por tipo de coleta.
medular
Bolsas coletadas - aférese

Número total de bolsas coletadas por tipo de coleta.

Bolsas recebidas

Número de bolsas recebidas corresponde ao total de bolsas
recebidas pelo CPC.

Bolsas processadas

Número de bolsas processadas corresponde ao total de bolsas
processadas, incluindo as bolsas para infusão a fresco e as que
sofreram congelamento, durante o período determinado.

Bolsas criopreservadas

Número de bolsas criopreservadas corresponde ao total de
unidades criopreservadas e armazenadas pelo serviço, incluindo o
quantitativo de bolsas adicionais, durante o período determinado.

Bolsas com microbiologia Número de bolsas com microbiologia positiva corresponde ao
positiva
quantitativo de bolsas apresentando resultado positivo nos testes
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microbiológicos (contaminação bacteriana, aeróbica e anaeróbica,
e/ou fúngica).
Bolsas desqualificadas

Número de bolsas desqualificadas corresponde ao total de
unidades desqualificadas para o uso terapêutico, pré e pósarmazenamento.

Bolsas desqualificadas pré Número de bolsas desqualificadas segundo os motivos
armazenamento - baixa especificados, pré-armazenamento ou pós-armazenamento.
celularidade
Bolsas desqualificadas pré Número de bolsas desqualificadas segundo os motivos
armazenamento - perda por especificados, pré-armazenamento ou pós-armazenamento.
transporte inadequado
Bolsas desqualificadas pré Número de bolsas desqualificadas segundo os motivos
armazenamento - perda por especificados, pré-armazenamento ou pós-armazenamento.
outros motivos
Bolsas desqualificadas pré Número de bolsas desqualificadas segundo os motivos
armazenamento - outros especificados, pré-armazenamento ou pós-armazenamento.
motivos
Bolsas desqualificadas pós Número de bolsas desqualificadas segundo os motivos
armazenamento - perda, especificados, pré-armazenamento ou pós-armazenamento.
dano ou inadequação
Bolsas desqualificadas pós Número de bolsas desqualificadas segundo os motivos
armazenamento - cura do especificados, pré-armazenamento ou pós-armazenamento.
paciente
Bolsas desqualificadas pós Número de bolsas desqualificadas segundo os motivos
armazenamento - óbito do especificados, pré-armazenamento ou pós-armazenamento.
paciente
Bolsas desqualificadas pós Número de bolsas desqualificadas segundo os motivos
armazenamento - outros especificados, pré-armazenamento ou pós-armazenamento.
motivos
Bolsas distribuídas - terapia Número de bolsas distribuídas para terapia, exceto pesquisa clínica
(exceto pesquisa clínica)
corresponde ao total de unidades fornecidas para transplante
convencional ou outro uso terapêutico comprovadamente
reconhecido pelos Conselhos de Classe ou pela Anvisa, com
exceção das unidades destinadas ao uso em pesquisa clínica.
Bolsas
utilizadas
pesquisa clínica

em Número de bolsas utilizadas pelo próprio serviço ou transferidas
para outros serviços, com fins de pesquisa clínica.
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Bolsas
utilizadas
pesquisa não clínica

em Número de bolsas utilizadas pelo próprio serviço ou transferidas
para outros serviços, com fins de pesquisa básica (não clínica)

Bolsas utilizadas com outro Número de bolsas utilizadas pelo próprio serviço ou transferidas
fim
para outros serviços, com outros fins – ensino, treinamento,
validação de processos ou controle de qualidade, permuta de
serviço para fins de armazenamento, entre outros motivos.
Bolsas descartadas como Número de bolsas descartadas como RSS - resíduos de serviço de
RSS
saúde - deve ser preenchido com o quantitativo de bolsas
descartadas.

6

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
alterada 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.
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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”.

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 visualização do campo alterado, basta acionar o item “Fechar e Carregar”, para voltar
para a tela padrão do Excel.
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6. Após a etapa de carga de dados para a planilha, os dados serão apresentados conforme
imagem abaixo.
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