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1

Histórico de Revisões

Data

Versão

Comentários

11/08/2021

0.01

Primeira versão do documento.

20/08/2021

0.02

Atualização e Versão final do documento.

17/09/2021

1.00

Inserção de informações pela Gerência de Sangue, Tecidos, Células e
Órgãos (GSTCO).

2

Sobre a Produção de Bancos de Tecidos e Células
Germinativas

Os Centros de Reprodução Assistida são os estabelecimentos de saúde destinados a realizar as
técnicas de inseminação artificial e fertilização in vitro em pacientes, com o objetivo de obtenção
de uma gestação. Dentro da sua competência institucional, a Anvisa, além de atuar na
regulamentação e monitoramento dos estabelecimentos, também possui a competência de
receber e avaliar os dados de produção nestes estabelecimentos. Esses dados refletem a
quantidade de ciclos de fertilização in vitro realizados, as taxas de sucesso, taxas de gestação, entre
outros.
Todas essas ações realizadas pela Anvisa, em conjunto com as vigilâncias sanitárias locais, têm como
objetivo verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade e segurança, para que a realização dos
procedimentos de Reprodução Humana Assistida no Brasil seja de excelência para a população
usuária desses serviços.

3

Sobre o Sistema Nacional de Produção de Embriões
– SisEmbrio

O Sistema Nacional de Produção de Embriões compila uma série de informações obtidas dos
Centros de Reprodução Assistida e os dados estão disponíveis para a população, para o próprio
estabelecimento e para as vigilâncias sanitárias de estados e municípios e Distrito Federal, que são
responsáveis pelas inspeções e licenciamento sanitário local. Os dados a serem obtidos por meio do
SisEmbrio permitem a formulação de uma série de dados, dos quais destacamos alguns:
- Número de ciclos de fertilização in vitro realizados;
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- Número de embriões congelados e destinados à pesquisa com células-tronco embrionárias. Tal
demanda é oriunda da Lei n° 11.105/2005, Lei de Biossegurança;
- Gestações clínicas obtidas para pacientes acima e abaixo de 35 anos, considerando o tratamento
realizado;
-Taxa de fertilização in vitro, que reflete a qualidade laboratorial destes estabelecimentos;
- Quantidade de óvulos congelados, entre outros.

4

Sobre a Base de Dados Abertos

Estão disponíveis nesta base de dados abertos, informações sobre a Produção de Bancos de Tecidos
e Células Germinativas.
4.1

Sobre a Origem dos Dados

Os dados disponíveis são extraídos do Sistema Nacional de Produção de Embriões (SisEmbrio).
A partir de 2020, o SisEmbrio mudou sua plataforma de coleta de dados para o Solicita e, junto a
essa mudança, foram alterados alguns campos de preenchimento pelo setor regulado, para se
adequarem a nova Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) que será publicada, sendo assim, cumpre
informar que os dados disponibilizados até 2019 estão diferentes em relação aos dados a partir de
2020.

4.2

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.
4.3

Sobre o Período de Dados Abertos Disponíveis

Estão disponíveis dados a partir de 2008.
4.4

4.4.1

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

A atualização dos dados é realizada anualmente.
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5

Sobre o Arquivo de Dados Abertos Disponível

Será disponibilizado dois arquivos com os dados coletados do Sistema Nacional de Produção de
Embriões. Os dados estão divididos em 2 arquivos:
•

Dados de 2008 à 2019 - (dados_abertos_balanco_embriao.csv).

•

Dados de 2020 em diante – (dados_abertos_procedimento_celula_embriao.csv).
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6
6.1

Sobre o Dicionário de Dados Abertos
DADOS_ABERTOS_PROCEDIMENTO_CELULA_EMBRIAO
Campo

Descrição
NU_ANO_REFERENCIA
Ano corrente de referência para o envio dos dados
Procedimentos de inseminação intra-uterina
Quantidade de procedimentos de inseminação
QT_PRCDMNT_SEMEN_DOADOR
intrauterina realizados com sêmen de doador
Quantidade de procedimentos de inseminação
QT_PRCDMNT_SEMEN_PROPRIO
intrauterina realizados com sêmen próprio
Quantidade de gestações clínicas em pacientes
QT_GESTACOES_MENORES_35
menores de 35 anos
Quantidade de gestações clínicas em pacientes
QT_GESTACOES_MAIORES_35
maiores de 35 anos
Procedimentos de coleta oocitária destinada a Fertilização in vitro
Quantidade de ciclos de fertilização in vitro
QT_CICLOS_OOCITO_CAPTADO
realizados com pelo menos um oócito captado
Quantidade de ciclos de fertilização in vitro
QT_CICLOS_SEMEN_DOADOR
realizados com sêmen de doador
Quantidade de ciclos de fertilização in vitro
QT_CICLOS_SEMEN_PROPRIO
realizados com sêmen próprio
Quantidade de ciclos de fertilização in vitro
realizados em pacientes menores de 35 anos
QT_CICLOS_REALIZADOS_FIV_MENOR_35
QT_EMBRIOES_CONGELADOS_FIV_MENOR_35
QT_GESTACOES_FIV_MENOR_35
TX_FERTILIZACAO_FIV_MENOR_35
TX_MEDIA_OOCITOS_FIV_MENOR_35
TX_GESTACAO_FIV_MENOR_35

Quantidade de embriões congelados produzidos
com oócitos de pacientes menores de 35 anos
Quantidade de gestações clínicas em pacientes
menores de 35 anos
Taxa de fertilização em pacientes menores de 35
anos
Média de oócitos produzidos em pacientes menores
de 35 anos
Taxa de gestação clínica em pacientes menores de 35
anos
Quantidade de ciclos de fertilização in vitro
realizados em pacientes maiores de 35 anos.

QT_CICLOS_REALIZADOS_FIV_35_MAIS
QT_EMBRIOES_CONGELADOS_FIV_35_MAIS
QT_GESTACOES_MENOR_FIV_35_MAIS
TX_FERTILIZACAO_FIV_35_MAIS
TX_MEDIA_OOCITOS_FIV_35_MAIS
TX_GESTACAO_FIV_35_MAIS

Quantidade de embriões congelados produzidos
com oócitos de pacientes maiores de 35 anos
Quantidade de gestações clínicas em pacientes
maiores de 35 anos
Taxa de fertilização em pacientes maiores de 35 anos
Média de oócitos em pacientes maiores de 35 anos
Taxa de gestação clínica em pacientes maiores de 35
anos
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Procedimentos de ovorecepção
Quantidade de gestações clínicas de procedimentos
QT_GESTACOES_CLINICAS_OO_FRESCOS
de ovorecepção com oócitos frescos
Taxa de fertilização de procedimentos de
TX_FERTILIZACAO_OO_FRESCOS
ovorecepção com oócitos frescos
Quantidade de gestações clínicas de procedimentos
de ovorecepção com oócitos descongelados
QT_GESTACOES_CLINICAS_OO_DESC
Taxa de fertilização de procedimentos
ovorecepção com oócitos descongelados

de

TX_FERTILIZACAO_OO_DESC
Procedimentos de coleta oocitária destinada exclusivamente a criopreservação
Quantidade de ciclos realizados em pacientes
menores de 35 anos obtidos de procedimentos de
coleta oócitária destinados exclusivamente para
QT_CICLOS_REALIZADOS_CRIO_MENOR_35
criopreservação
Quantidade de oócitos criopreservados de pacientes
menores de 35 anos obtidos de procedimentos de
coleta oócitária destinados exclusivamente para
QT_OOCITOS_CRIOPRESERVADOS_MENOR_35
criopreservação
Quantidade de ciclos realizados em pacientes
maiores de 35 anos obtidos de procedimentos de
coleta oócitária destinados exclusivamente para
QT_CICLOS_REALIZADOS_CRIO_35_MAIS
criopreservação
Quantidade de oócitos criopreservados de pacientes
menores de 35 anos obtidos de procedimentos de
coleta oócitária destinados exclusivamente para
QT_OOCITOS_CRIOPRESERVADOS_35_MAIS
criopreservação
Procedimentos de descongelamento de oócitos para uso próprio
Quantidade de gestações clínicas em pacientes
QT_GESTACOES_CLINICAS_MENOR_35
menores de 35 anos que descongelaram oócitos
Taxa de fertilização em pacientes menores de 35
TX_FERTILIZACAO_OO_DESC_MENOR_35
anos que descongelaram oócitos
Quantidade de gestações clínicas em pacientes
QT_GESTACOES_CLINICAS_35_MAIS
maiores de 35 anos que descongelaram oócitos
Taxa de fertilização em pacientes maiores de 35 anos
TX_FERTILIZACAO_OO_DESC_35_MAIS
que descongelaram oócitos
Procedimentos de descongelamento de embrião

Quantidade de embriões descongelados obtidos de
oócitos de pacientes com menos de 35 anos,
incluindo embriões de ovorecepção.
QT_EMBRIOES_DESC_MENOR_35
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Quantidade de gestações clínicas em pacientes que
descongelaram embriões, obtidos de oócitos de
pacientes com menos de 35 anos, incluindo
embriões de ovorecepção
QT_GESTACOES_DESC_MENOR_35

QT_EMBRIOES_DESC_35_MAIS

Quantidade de embriões descongelados obtidos de
oócitos de pacientes com mais de 35 anos, incluindo
embriões de ovorecepção
Quantidade de gestações clínicas em pacientes que
descongelaram embriões, obtidos de oócitos de
pacientes com mais de 35 anos, incluindo embriões
de ovorecepção

QT_GESTACOES_DESC_35_MAIS
Procedimentos de doação de embriões
Quantidade de embriões doados para pesquisa
conforme Lei número 11.105, de 24 de março de
QT_EMBRIOES_DOADOS_PESQUISA
2005
Quantidade de embriões doados para uso
QT_EMBRIOES_DOADOS_USO_TERAPEUTICO
terapêutico
Procedimentos de coleta de sêmen para doação
Quantidade de doadores que possuem amostras
QT_DOADORES_AMOSTRA_ARMAZENADA
armazenadas de sêmen para doação
Quantidade de gestações clínicas obtidas de sêmen
para doação
QT_GESTACOES_CLINICAS_OBTIDAS
6.2

DADOS_ABERTOS_BALANCO_EMBRIAO

Campo
NU_ANO_REFERENCIA
QT_TOTAL_EMBRIOES_2004
QT_EMBRIOES_DOADOS_INVIAVEIS

QT_EMBRIOES_DOADOS_3_ANOS

QT_EMBRIOES_DOADOS_FRESCO
QT_CICLOS_OOCITOS
TX_MEDIA_OOCITOS
TX_FERTILIZACAO

Descrição
Ano em que os embriões foram congelados e/ou
doados para pesquisa.
Total dos embriões congelados no ano referência
(NU_ANO_REFERENCIA) até 31/12/2004.
Total dos embriões inviáveis doados.
Total dos embriões doados para pesquisa que
completaram no ano referência mais de 3 anos de
congelamento.
Total dos embriões que foram classificados como
inviáveis e que foram doados a fresco para
pesquisa.
Número de ciclos com oócitos
Taxa média de oócitos
Taxa de fertilização
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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.

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 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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