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RETIFICAÇÕES

Na Decisão de 10 de dezembro de 2014, publicada no DOU
nº 110, em 12 de junho de 2015, seção 1, página 50: onde se lê:
"Protocolo ANS n° 33902.553871/2011-97…". leia-se: Protocolo ANS
n° 33902.553781/2011-97".

Na Decisão de 17 de julho de 2015, processo n.º
33902.008901/2007-10, publicada no DOU nº 149, em 6 de agosto de
2015, seção 1, página 42: onde se lê: "UNIMED NORDESTE PAU-
LISTA (...)". leia-se: " UNIMED NOROESTE PAULISTA (...)".

S E C R E TA R I A - G E R A L
NÚCLEO MINAS GERAIS

DESPACHO DO CHEFE

O Chefe do Núcleo da ANS Minas Gerais, no uso das atri-
buições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 132, de
30/10/2012, publicada no DOU de 08/11/2012, seção 1, fl. 41, pelo
Diretor de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS, e tendo em vista o disposto na Resolução Normativa - RN nº

197/2009, e no parágrafo único do art. 22, no art.15, inc. V c/c art.
25, todos da RN nº 48, de 19/09/2003, alterada pela RN nº 155, de
5/6/2007, vem por meio desta DAR CIÊNCIA:

DESPACHO Nº 5617, de 14 de julho de 2015.
PROCESSO 25779.020360/2015-42
Ao representante legal da empresa SAÚDE ASSISTÊNCIA

MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
60.538.436/0001-60, com último endereço conhecido na ANS na Rua
Aurélia, nº 419, Lapa, São Paulo-SP, 05046-000, da lavratura do auto
de infração nº 60.164 na data de 14/07/2015, pela constatação da
conduta: prevista no artigo 77 da RN 124/2006, ao deixar de garantir
cobertura de Reconstrução da placa aréolo mamilar e reconstrução da
mama com prótese e/ou expansor em caso de lesões traumáticas e
tumores para T.G.M., em nov/2012, infringindo o seguinte dispositivo
legal: artigo 12, inciso II, alínea "a" da Lei 9656/98, podendo a
autuada apresentar defesa administrativa ao auto de infração lavrado,
nos termos dos artigos 16, IV e 18 da RN 48/2003, no prazo de 10
(dez) dias, a ser protocolizada no Núcleo da ANS Minas Gerais
situado na Rua Paraíba, nº 330, sala 1104, 11º andar, Belo Horizonte,
MG, CEP 30.130-917.

RICARDO CASTRO RAMOS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO No- 41, DE 1° DE SETEMBRO DE 2015(*)

Estabelece normas de controle sanitário so-
bre a entrada de bens e produtos proce-
dentes do exterior destinados à utilização
em eventos de grande porte no País.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV,
do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso V e §1°
e 3° do art. 58 do Regimento Interno da Anvisa, aprovado nos termos
do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 29, de 21
de julho de 2015, tendo em vista o disposto nos incisos IV do art. 2º,
III e VIII, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de
Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por
meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada
em 27 de agosto de 2015, adota a seguinte Resolução e eu, Diretor-
Presidente Substituto, determino a sua publicação:

Art. 1º A presente Resolução estabelece normas de controle
sanitário sobre a entrada de bens e produtos procedentes do exterior
destinados à utilização em eventos de grande porte no País.

Art. 2º O disposto nesta Resolução se aplica à importação de
bens e produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária para uti-
lização exclusiva das delegações e/ou comitivas credenciadas par-
ticipantes de eventos de grande porte no País.

Art. 3º Para aplicação desta Resolução, consideram-se:
I- Bens e produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária:

medicamentos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal,
saneantes domissanitários, alimentos, produtos para saúde (material e
equipamentos médicos), produtos para diagnóstico in vitro;

II- Equipamentos médicos sob regime de Vigilância Sani-
tária: compreendem todos os equipamentos de uso em saúde com
finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utili-
zados direta ou indiretamente para diagnóstico, terapia, reabilitação
ou monitorização de seres humanos e, ainda, os com finalidade de
embelezamento e estética; e

III- Eventos de grande porte: eventos sociais, religiosos ou
esportivos, que têm como característica o afluxo de um contingente
acentuado de público, e que implique na necessidade de importação
de bens ou produtos específicos para utilização durante o evento.

IV- Bagagem acompanhada apresentada de forma Individual:
conjunto de bens, novos ou usados, destinados a uso ou consumo
pessoal do viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua
viagem.

V- Bagagem acompanhada apresentada de forma coletiva:
conjunto de bens, novos ou usados, destinados a uso ou consumo por
um grupo de viajantes, sendo declarados por um responsável pelo
grupo, delegação ou comitivas.

VI- Carga: bens ou produtos importados e atracados para
desembaraço na modalidade Siscomex ou DSI- formulário

VII- e-DBV: Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes
Art. 4º Ficam dispensados de autorização os bens e produtos

sujeitos ao regime de vigilância sanitária, importados por bagagem
individual, destinados ao consumo exclusivo dos integrantes das de-
legações e/ou comitivas credenciadas, participantes de eventos de
grande porte no País.

Parágrafo único. Consideram-se destinados a consumo pes-
soal os bens e produtos em quantidade compatível com a duração e
finalidade de tratamento e/ou estadia, ou que não caracterize co-
mércio ou prestação de serviços a terceiros.

Art. 5º Os equipamentos médicos para uso em terceiros,
provenientes do exterior, presentes na bagagem acompanhada, in-
dividual ou coletiva, deverão ser obrigatoriamente declarados à au-
toridade sanitária, por meio do e-DBV ou, nos casos de impos-
sibilidade de acesso a este sistema, pelo Anexo IV do presente re-
gulamento, sendo apresentadas duas vias impressas desta declaração à
autoridade sanitária no local de desembaraço, que se manifestará
quanto à liberação do(s) equipamento(s), neste documento.

Parágrafo único. a importação dos equipamentos médicos de
que trata o caput deverá ser realizada em regime de admissão tem-
porária.

Art. 6º Os medicamentos importados por bagagem coletiva
deverão ser obrigatoriamente declarados à autoridade sanitária, por
meio de e-DBV, ou, nos casos de impossibilidade de acesso a este
sistema, pelo Anexo IV do presente regulamento, sendo apresentadas
duas vias impressas desta declaração à autoridade sanitária no local
de desembaraço, que se manifestará quanto à liberação do medi-
camento neste documento.

Art. 7º Fica dispensada de autorização os demais bens e
produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, importados por
bagagem acompanhada apresentada de forma coletiva.

Art. 8º Na importação por bagagem coletiva os volumes
deverão estar identificados individualmente com descrição da tota-
lidade de produtos em língua portuguesa, espanhola, inglesa ou fran-
cesa, de forma a permitir a localização de produtos de interesse
sanitário das delegações e/ou comitivas credenciadas participantes de
eventos de grande porte no país.

Parágrafo único. Os equipamentos médicos deverão ser
acondicionados em embalagem apropriada e identificados individual-
mente na origem, com informações em língua portuguesa, espanhola,
inglesa ou francesa.

Art. 9º A importação de bens e produtos sujeitos ao regime
de vigilância sanitária como carga deverá ser realizada por operador
logístico, sendo pessoa jurídica legalmente constituída no país e que
não tenha caráter temporário.

§ 1º - No caso de contratação de despachante aduaneiro, o
mesmo deverá estar constituído de acordo com o "Regulamento Téc-
nico de bens e produtos importados para fins de Vigilância Sani-
tária".

§ 2º - A importação de equipamentos médicos dar-se-á pela
modalidade Siscomex, em regime de admissão temporária.

§ 3º - Os demais bens e produtos sob regime de vigilância
sanitária deverão ser declarados no Anexo I deste regulamento.

Art. 10 Para a importação de equipamentos médicos como
carga é necessária apresentação à autoridade sanitária no local de
desembaraço da seguinte documentação:

I- Formulário de Petição Para Fiscalização e Liberação Sa-
nitária

II- Guia de Recolhimento da União - GRU
III- Conhecimento de Carga Embarcada
IV- Termo de Responsabilidade conforme Anexo II
Art. 11 Caberá ao operador logístico a responsabilidade pela

guarda e utilização dos bens e produtos sob regime de vigilância
sanitária, bem como por seu retorno ao País de origem, assumindo a
responsabilidade pelos danos à saúde individual ou coletiva e ao meio
ambiente decorrentes da alteração da finalidade de ingresso do pro-
duto no território nacional.

Art. 12 O operador logístico deverá comprovar à Autoridade
Sanitária, no local de saída, em até trinta dias após o término do
evento, o retorno ao exterior dos equipamentos médicos importados
como carga, mediante a apresentação de Declaração de Retorno, con-
forme ANEXO III desta Resolução e cópia do conhecimento de carga
embarcada referente ao retorno do produto.

Parágrafo único. Os bens e produtos sujeitos ao regime de
vigilância sanitária não poderão permanecer no território nacional
após o evento, devendo ser devolvidos ao país de origem ou des-
truídos, as expensas do órgão ou entidade responsável e sob a su-
pervisão da ANVISA.

Art. 13 O registro do retorno ao exterior de equipamentos
médicos importados por bagagem individual e coletiva se dará pela
solicitação de extinção do regime de admissão temporária no e-DBV
pelo viajante junto à Alfândega do local de saída do equipamento.

Art. 14 Os produtos sob vigilância sanitária consumidos du-
rante o evento, que necessitem da anuência da ANVISA no SIS-
COMEX, deverão ter o Licenciamento de importação (LI) ou Li-
cenciamento Simplificado de importação (LSI) deferidos mediante
solicitação do operador logístico ou responsável legal no país de-
vidamente habilitado perante a ANVISA.

Parágrafo único. A ANVISA se manifestará quanto à anuên-
cia na LI ou LSI, desde que no campo Informações Complementares
conste a declaração de que os produtos foram consumidos durante o
evento.

Art. 15 Para fins de aplicação do disposto nesta Resolução
são vedadas:

I - a entrada de bens e produtos sujeitos ao regime de
vigilância sanitária para fins comerciais;

II - A permanência no território nacional de bens e produtos
sujeitos ao regime de vigilância sanitária após o termino do evento.

Art. 16 Ficam dispensadas de fiscalização sanitária as ba-
gagens de Chefes de Estado.

Art. 17 O descumprimento das disposições contidas nesta
Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de
20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, ad-
ministrativa e penal cabíveis.

Art.18 Revoga-se a Resolução da Diretoria Colegiada -RDC
nº 02, de 04 de janeiro de 2013.

Art. 19 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

IVO BUCARESKY

ANEXO I

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA IMPORTAÇÃO DE BENS E PRODUTOS DES-
TINADOS A EVENTO DE GRANDE PORTE (EXCETO EQUIPAMENTOS MÉDICOS)

Nome do evento
Operador Logístico
Período
Local de realização

Item Nome do Produto Classe do Produto (alimento, cosmético,
medicamento, etc)

Quantidade

01
02
.....

Declaro que o(s) produto(s) acima relacionado(s) será(ão) importado(s) sem fins comerciais e
industriais e com finalidade exclusiva para a Delegação (Comitiva) Participante / País.

Atesto que o(s) produto(s) supracitados encontram-se dentro do prazo de validade estabelecido
pelo(s) fabricante(s).

O abaixo-assinado assume a responsabilidade sanitária, pelos danos à saúde individual ou
coletiva e ao meio ambiente decorrente da alteração da finalidade de ingresso do produto no território
nacional.

Nome e assinatura do Operador Logístico

(campo reservado pela autoridade sanitária)
Autorizado Por:
Nome:
Matrícula SIAPE:
Assinatura:
Data:

ANEXO II

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA IMPORTAÇÃO VIA SISCOMEX DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS DESTINADOS A EVENTO DE GRANDE PORTE

Nome do evento
Operador Logístico
Período
Local de realização
Número do (s) Licencia-
mento(s) de Importação

Declaro que o(s) produto(s) constantes do (s) Licenciamento (s) de Importação acima re-
lacionado(s) será(ão) importado(s) sem fins comerciais e industriais e com finalidade exclusiva para a
Delegação (Comitiva) Participante / País.

O abaixo-assinado assume a responsabilidade sanitária, pelos danos à saúde individual ou
coletiva e ao meio ambiente decorrente da alteração da finalidade de ingresso do produto no território
nacional.

Qualidade
Realce
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Nome e assinatura do Operador Logístico

(campo reservado para uso pela autoridade sanitária)
Autorizado Por:
Nome:
Matrícula SIAPE:
Assinatura:
Data:

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RETORNO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS IMPORTADOS PARA EVENTO
DE GRANDE PORTE

Nome do evento
Operador Logístico
Período
Local de realização
Número do (s) Licencia-
mento(s) de Importação

Item Nome do Equipamento Nº de série Fabricante do produto Quantidade
01
02
.....

Declaro que o(s) equipamento(s) acima relacionado(s) foram exportados para o seu país de
procedência conforme cópia anexa do documento oficial de comprovação de sua saída.

Nome e assinatura do Operador Logístico

(campo reservado pela autoridade sanitária)
Autorizado Por:
Nome:
Matrícula SIAPE:
Assinatura:
Data:

Todos os direitos reservado

ANEXO IV

DECLARAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO DE BENS E PRODUTOS DESTINADOS A EVEN-
TO DE GRANDE PORTE EM BAGAGEM ACOMPANHADA

Nome do evento
Período
Local de realização

Item Nome do Produto Classe do Produto (alimento, cosmético,
medicamento, etc)

Quantidade

01
02
.....

Declaro que o(s) produto(s) acima relacionado(s) será(ão) importado(s) sem fins comerciais e
industriais e com finalidade exclusiva para a Delegação (Comitiva) descrever o Participante / País.

Atesto que o(s) produto(s) supracitados encontram-se dentro do prazo de validade estabelecido
pelo(s) fabricante(s).

O abaixo-assinado assume a responsabilidade sanitária, pelos danos à saúde individual ou
coletiva e ao meio ambiente decorrente da alteração da finalidade de ingresso do produto no território
nacional.

Nome e assinatura do Operador Logístico

(campo reservado pela autoridade sanitária)
Autorizado Por:
Nome:
Matrícula SIAPE:
Assinatura:
Data:

RESOLUÇÃO - RDC No- 42, DE 1° DE SETEMBRO DE 2015(*)

Dispõe sobre a importação de amostras e kits de coleta de amostras sujeitos ao
regime de vigilância sanitária, destinados a testes de controle de dopagem.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 15, III e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e o art. 58, inciso V, do
Regimento Interno, aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 29,
de 21 de julho de 2015, tendo em vista o disposto no art. 2º, III, no art. 7º, III e VIII, no art. 8º da Lei
nº 9.782, de 1999, e, ainda, o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência,
instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 27 de agosto de
2015, adota a seguinte Resolução e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação:

Art. 1º Esta Resolução tem por finalidade definir os critérios para o controle sanitário na
importação de amostras e kits de coleta de amostras destinadas a testes de controle de dopagem no
País.

Art. 2º A importação de amostras e kits de coleta de amostras, sujeitos ao regime de vigilância
sanitária, que se destinarem exclusivamente a testes de controle de dopagem, será feita, para fins de
desembaraço, mediante petição de liberação sanitária, quando realizada por laboratório e ou entidade
importadora credenciada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), com acreditação
vigente, junto à Agência Mundial de Antidopagem - WADA-AMA.

§1º O laboratório e ou entidade importadora de que trata o caput deverá protocolar, no local de
desembaraço ou entrada das amostras ou dos kits de coleta de amostras, a petição de liberação sanitária
destinada a testes de dopagem utilizando o modelo constante do Anexo I, devendo apresentar os
seguintes documentos:

a) Formulário de petição preenchido. (Anexo I);
b) Guia de Recolhimento da União - GRU.
§ 2º Após o cumprimento do disposto neste artigo, a liberação sanitária das amostras ocorrerá

em, no máximo, 24 horas;
§3º Excluem-se do disposto nesta Resolução as importações de padrões de substancias sob

controle especial (Portaria n° 344/98).
Art. 3º O laboratório e ou entidade importadora credenciada para realizar testes de controle de

dopagem que já tenha realizado pelo menos uma importação de kits ou amostras com esta finalidade,
deverá apresentar à Coordenação de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Anvisa no Estado de de-
sembarque dos produtos, o formulário constante do Anexo II preenchido, a cada 90 (noventa) dias,
contendo todas as movimentações do período.

§1º A apresentação do formulário deverá ser feita em mídia eletrônica identificada com os
dados do remetente, podendo ser remetida via postal ou entregue presencialmente no posto da Anvisa de
entrada dos produtos;

§2º As informações recebidas servirão para o controle sanitário das importações de que trata
esta Resolução, segundo critérios a serem definidos em Orientação de Serviço da Anvisa, em con-
sonância com a legislação sanitária em vigor;

§3º Para fins do controle de que trata este artigo, poderá a autoridade sanitária competente
realizar, a qualquer tempo, auditorias nos laboratórios de análise antidoping credenciados, para con-
firmação de informações que se prestem à rastreabilidade dos itens importados, em vista da finalidade
e uso.

Art. 4º Os kits para coleta de amostras destinadas a testes de controle de dopagem ficam
dispensados do cadastro de produtos para uso diagnóstico de uso in vitro, em razão da sua finalidade.

Art. 5º O laboratório e ou entidade importadora é responsável pelo cumprimento das normas
nacionais e internacionais quanto ao transporte e embalagem, preconizadas no âmbito da Organização
Mundial de Saúde (OMS), da International Air Transport Association (IATA), e da International Civil
Aviation Organization (ICAO).

Art. 6º Toda a documentação apresentada nos termos desta Resolução deverá ser assinada pelo
Responsável/Representante Legal e Responsável Técnico da empresa importadora.

Art. 7º O laboratório e ou entidade importadora firmará, por meio do Anexo I, termo de
responsabilidade pelos danos à saúde individual ou coletiva e ao meio ambiente decorrentes da alteração
da finalidade declarada para o ingresso do material no território nacional.

Art. 8º O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária
nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil,
administrativa e penal cabíveis.

Art. 9º Fica revogada a Resolução da Diretoria Colegiada nº 10, de 06 de março de 2013.
Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IVO BUCARESKY

ANEXO I - PETIÇÃO DE LIBERAÇÃO SANITÁRIA PARA IMPORTAÇÃO DE AMOSTRAS E
KITS DE COLETA DE AMOSTRAS PARA TESTES DE DOPAGEM

1. Assunto:
Autorização para fins de desembaraço aduaneiro

2.Tipo de empresa demandante:
Laboratório credenciado

Outra entidade importadora

3.Identificação da Empresa

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RUA/AV. MUNICIPIO ESTADO CEP
DDD TELEFONE

4.TIPO (S) DE PRODUTO (S) IMPORTADO (S):

AMOSTRAS
KIT DE COLETA DE AMOSTRAS

5.DADOS DA IMPORTAÇÃO:
QUANTIDADE:
LI/LSI nº
AWB nº
URF de entrada
URF despacho
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Assumimos a responsabilidade sanitária, pelos danos à saúde individual ou coletiva e ao meio ambiente
decorrentes da alteração da finalidade declarada para ingresso no território nacional.
Declaramos que as amostras são destinadas única e exclusivamente a testes de controle de dopagem e
transportadas conforme preconiza as normas nacionais e internacionais de transporte no âmbito da
Organização Mundial de Saúde (OMS) e da International Air Transport Association (IATA) e In-
ternational Civil Aviation Organization (ICAO).
Nome e assinatura Responsável Legal

Nome e assinatura Responsável Técnico

ANEXO II - REGISTRO DE IMPORTAÇÃO E USO DE AMOSTRAS E KITS DE COLETA DE
AMOSTRAS PARA TESTES ANTIDOPING

DADOS DA ENTIDADE/ IMPORTADOR

RAZÃO SOCIAL
CNPJ

ENDEREÇO
TELEFONE E-MAIL

CÓDIGO CREDENCIAMENTO WADA-AMA DO LABO-
RATORIO DE CONTROLE ANTIDOPING

VIGÊNCIA DO ULTIMO CREDEN-
C I A M E N TO

INFORMAÇÕES SOBRE IMPORTAÇÕES

ITENS IMPORTA-
DOS

QUANTIDADE IM-
P O RTA D A

QUANTIDADE UTILIZA-
DA

QUANTIDADE REMA-
NESCENTE

1

2

3

4

5

...

QUANTIDADE UTILIZADA
NUMERO DE TESTES REALIZA-
DOS

QUANTIDADE REMANES-
CENTE

OBSERVAÇÕES: Justificar aqui as perdas e as movimentações acima informadas bem como se tratar
de testes em rotina ou por ocasião de eventos de massa
Nome/assinatura Responsável Legal Nome/assinatura Responsável Técnico
Data:

(*) Republicadas por terem saído no DOU n° 168, de 2-9-2015, Seção 1, páginas 61 e 62, com
incorreção no original.




