
  
RESOLUÇÃO - RDC ANVISA Nº 01, DE 06 JANEIRO DE 2003  

  
(D.O.U. de 09/01/03)  

  
  
Dispõe sobre a aprovação do Regulamento Técnico para fins de vigilância sanitária de 

mercadorias importadas, e dá outras providências.  
  
  
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas, de acordo com o Art. 11, o inciso IV, do Regulamento desta 
Agência, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, combinado com o artigo 111, o § 
1º, do Regimento Interno da ANVISA, aprovado pela Portaria nº 593 de 25 de agosto de 2000, 
republicado no DOU, de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 18 de dezembro de 
2002.  

  
considerando o disposto nas Leis nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, nº 6.368; de 21 de 

outubro de 1976, nº 8.078; de 11 de setembro de 1990, nº 8.080; de 19 de setembro de 1990; nº 
9.434, de 4 de fevereiro de 1997; nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999; nº 9.787, de 10 de fevereiro 
de l999; no Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969; no Decreto nº 79.094, de 5 de janeiro de 
1977; nº 87, de 15 de abril de 1991; nº 2.268 de 30 de junho de 1997; e nas Resoluções do Grupo 
Mercado Comum (GMC) já internalizadas no Brasil; e  

  
considerando a necessidade de promover, em recintos alfandegados, o controle sanitário de 

mercadorias importadas sob vigilância sanitária.  
  
considerando a necessidade de estabelecer a documentação necessária a ser apresentada à 

autoridade sanitária quando da ocorrência de pleitos relacionados à autorização de embarque no 
exterior, fiscalização e liberação sanitária de mercadorias importadas;  

  
considerando a necessidade de estabelecer procedimentos de fiscalização sanitária 

relacionados à importação de mercadorias sob vigilância sanitária;  
  
considerando a necessidade de definir deveres e obrigações às pessoas, física ou jurídica de 

direito público ou privado, envolvidas com importação de mercadorias sob vigilância sanitária, 
adotou a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino 
a sua publicação:  

  
Art.1º Aprovar, conforme Anexo, o Regulamento Técnico para fins de vigilância sanitária de 

mercadorias importadas.  
  
Art.2º A inobservância ou desobediência ao disposto no Regulamento e em seus Anexos, 

configurarão infração de natureza sanitária, sujeitando os infratores às penalidades previstas na 
Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e suas alterações, sem prejuízo de outras sanções de 
natureza civil ou penal cabíveis.  

  
Art.3º Esta Resolução entrará em vigência a contar do dia 31 de março de 2003, quando serão 

revogadas a Portaria SVS/MS nº 772, de 02 de outubro de 1998; a Resolução RDC/ANVISA nº 19, 
de 18 de janeiro de 2002; a Instrução Normativa SVS, nº 1, de 16 de dezembro de 1996; a Portaria 
MS/SVS nº 331, de 06 de maio de 1998 e Portaria MS/SVS nº 996, de 10 de dezembro de 1998.  

  



  
. NOTA DO EDITOR: Prazo de vigência prorrogado para 31/03/03, pela Resolução nº 20, de 
30/01/03.  

  
  
CLAUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES  
  
  
  

ANEXO I  
  

REGULAMENTO TÉCNICO PARA FINS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MERCADORIAS 
IMPORTADAS  

  
TÍTULO I  

  
TERMINOLOGIA BÁSICA  

  
Art.1º Para o efeito do disposto neste Regulamento, definir-se-á por:  
  
I - Amostra: é representada por quantidade, fragmentos ou partes de qualquer matéria-prima, 

produto ou demais bens de que trata este Regulamento, estritamente necessários para dar a 
conhecer sua natureza, espécie e qualidade;  

  
II - Análise fiscal: é aquela efetuada sobre as mercadorias de que tratam este Regulamento, em 

caráter de rotina, para a apuração de infração ou verificação de sua conformidade com os padrões 
estabelecidos em legislação sanitária pertinente;  

  
III - Análise de controle: é aquela efetuada, antes da entrega ao consumo ou da entrada em 

processo de fabricação, em matérias -primas e produtos de que tratam este Regulamento, 
destinada a comprovar a sua conformidade com seu padrão de identidade e qualidade, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes ou com o respectivo registro na ANVISA;  

  
IV - Autorização de embarque: é a autorização a ser concedida pela ANVISA à importação de 

mercadorias, sujeitas à anuência prévia a seu embarque no exterior;  
  
V - Autoridade sanitária: autoridade que tem diretamente a seu cargo, em sua demarcação 

territorial, a aplicação das medidas sanitárias apropriadas de acordo com as Leis e Regulamentos 
vigentes no território nacional e tratados e outros atos internacionais dos quais o Brasil é 
signatário;  

  
VI - Bagagem: para efeitos deste Regulamento, é o conjunto de bens de viajantes que, pela 

quantidade e freqüência, não revele destino comercial;  
  
VII - Bioequivalência: é a demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos 

apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e 
quantitativa de princípio ativo ou de princípios ativos, e que tenham comparável biodisponibilidade, 
quando estudados sob um mesmo desenho experimental;  

  
VIII - Biodisponibilidade: indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em 

uma forma de dosagem, com base em sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou 
sua excreção na urina;  



  
IX- Conhecimento de Embarque: Documento emitido pelo transportador ou consolidador, 

constitutivo do contrato de transporte internacional e prova de propriedade da mercadoria para o 
importador ( Carga embarcada aérea - Air Waybill ( AWB), Carga embarcada aquática - Bill 
Landing ( BL) e Carga embarcada terrestre : Conhecimento de Transporte Internacional por 
Rodovia (CTR);  

  
X - Controle de qualidade: é o conjunto de medidas destinadas a verificar a qualidade de cada 

lote de mercadorias sob vigilância sanitária, objetivando verificar se satisfazem as normas de 
atividade, pureza, eficácia e segurança;  

  
XI - Desembarque aduaneiro de importação: é o ato final do despacho aduaneiro;  
  
XII- Despacho aduaneiro de importação: é o procedimento fiscal em que é verificada a exatidão 

dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, a título definitivo ou 
não, aos documentos apresentados e à legislação pertinente, com vista ao seu desembarque 
aduaneiro;  

  
XIII - Despacho antecipado: é a modalidade de despacho aduaneiro de mercadorias em que o 

registro da declaração de importação - DI pode ser feito, na unidade de despacho, antes da 
chegada das mercadorias;  

  
XIV- Detentor do documento de regularização do produto perante a ANVISA: designação dada 

ao titular do registro, do cadastro, da autorização de modelo, ou da notificação do produto na 
ANVISA;  

  
XV - Embalagem: é o invólucro, o recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível 

ou não, que se destina a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente ou não, 
as mercadorias importadas;  

  
XVI - Embalagem externa: é aquela utilizada exclusivamente para a proteção de mercadoria 

nas operações de movimentação e armazenagem;  
  
XVII - Embalagem primária: é o acondicionamento que está em contato direto com o produto e 

que pode se constituir em recipiente, envoltório ou qualquer outra forma de proteção, removível ou 
não, que se destina a envasar ou manter , cobrir ou empacotar matérias -primas, produtos semi-
elaborados ou produtos acabados;  

  
XVIII - Empresa de “courier”: é aquela que tem como atividade preponderante a prestação de 

serviços de transporte internacional expresso, porta a porta, em pelo menos três continentes 
distintos, de remessa expressa destinada a terceiros, em fluxo regular e contínuo, tanto na 
importação como na exportação.  

  
XIX - Encomenda aérea internacional: é a mercadoria sujeita ao controle sanitário na forma de 

encomenda transportada por empresas aéreas;  
  
XX - Entrega fracionada: é a importação realizada por um único importador que, em razão do 

seu volume ou peso, não pode ser transportada em apenas um veículo transportador ou que, por 
razões comerciais ou técnicas, o transporte não pode ser realizado em um único embarque;  

  
XXI - Fiscalização sanitária - é o conjunto de procedimentos em que se destacam a análise de 

documentos técnicos e administrativos e a inspeção física de mercadorias importadas, com a 
finalidade de eliminar ou prevenir riscos à saúde humana, bem como intervir nos problemas 



sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens que, direta ou 
indiretamente, se relacionam com a saúde pública;  

  
XXII - Importação: é a introdução em um país, de mercadorias procedentes de um outro;  
  
XXIII - Importador: compreende a pessoa, física ou jurídica, responsável pela entrada de 

mercadoria procedente do exterior no território nacional;  
  
XXIV- Inspeção física - é o dos instrumentos de fiscalização sanitária utilizado para verificar o 

cumprimento das exigências previstas na legislação sanitária vigente;  
  
XXV- Licenciamento de importação: é exigido às mercadorias sujeitas a licenciamento não-

automático e solicitado por via eletrônica pelo importador ou seu representante legal, por 
intermédio do SISCOMEX (Módulo Importação);  

  
XXVI - Local de entrada: é o porto, aeroporto ou unidade aduaneira que jurisdiciona o ponto de 

fronteira alfandegado de chegada da mercadoria sob vigilância sanitária no País;  
  
XXVII - Local de desembarque: é o recinto alfandegado onde é realizado o despacho e o 

desembarque aduaneiro;  
  
XXVIII - Loja franca: é a loja instalada na zona primária de porto ou aeroporto, com a finalidade 

de comercializar mercadorias, nacional ou estrangeira, a passageiros em viagens internacionais, 
contra pagamento em moeda estrangeira conversível;  

  
XXIX - Lote: é a quantidade de um produto obtido em um ciclo de produção de etapas contínuas 

e que se caracteriza por sua homogeneidade;  
  
XXX - Mala diplomática ou consular: é o volume que contém:  
  
a) documentos diplomáticos ou consulares, apresentados sob qualquer meio físico;  
  
b) material destinado a uso oficial da representação do Estado acreditado, notadamente papel 

timbrado, envelopes, selos, carimbos, caderneta de passaporte, insígnias de condecorações;  
  
c) objetos e equipamentos destinados a uso oficial da representação do Estado acreditado, 

notadamente equipamentos de informática e de comunicação, protegidos pelo sigilo ou cuja 
remessa e despacho aduaneiro, no regime comum de importação ou de exportação, possam 
comprometer a segurança daqueles.  

  
XXXI - Mercadorias importadas sob vigilância sanitária: são consideradas as matérias-primas, 

os insumos, os produtos acabados, os produtos a granel, os produtos semi-elaborados e os 
produtos in natura, e os demais bens sob regime de vigilância sanitária de que trata a Lei nº 9.782, 
de 26 de janeiro de 1999, compreendendo, dentre outros, as seguintes classes de produtos e 
bens:  

  
a) alimento: é toda substância ou mistura de substâncias, no estado sólido, líquido, pastoso ou 

qualquer outra forma adequada, destinada a fornecer ao organismo humano os elementos 
normais, essenciais à sua formação, manutenção e desenvolvimento;  

  
b) cosmético: o produto de uso externo, destinado à proteção ou ao embelezamento das 

diferentes partes do corpo tais como pós faciais, talcos, cremes de beleza, creme para as mãos e 
similares, máscaras faciais, loções de beleza, soluções leitosas, cremosas e adstringentes, loções 



para as mãos, base de maquilagem e óleos cosméticos, rouges, blushes, batons, lápis labiais, 
preparados anti-solares, bronzeadores e simulatórios, rímeis, sombras, delineadores, tinturas 
capilares, agentes clareadores de cabelos, fixadores, laquês, brilhantinas e similares, tônicos 
capilares, depilatórios ou epilatórios, preparados para as unhas e outros;  

  
c) perfume: o produto de composição aromática à base de substâncias naturais ou sintéticas, 

que em concentração e veículos apropriados, tenha como principal finalidade a odorização de 
pessoas ou ambientes, incluindo os extratos, as águas perfumadas, os perfumes cremosos , os 
preparados para banhos e os odorizantes de ambientes, apresentados em forma líquida, 
gelatinizada, pastosa ou sólida;  

  
d) produto de higiene: o produto de uso externo, antissético ou não, destinado ao asseio ou à 

desinfecção corporal, compreendendo os sabonetes, xampus, dentifrícios, enxaguatórios bucais, 
antiperspirantes, desodorantes, produtos para barbear e após barbear, estípticos e outros;  

  
e) saneante domissanitário: é a substância ou preparação destinada à higienização, à 

desinfestação ou à desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos ou públicos, em lugares de uso 
comum e no tratamento da água, compreendendo: inseticida, raticida, desinfetante, detergente e 
seus congêneres e outros ;  

  
f) produto para diagnóstico: são os reagentes, padrões, calibradores, controles e materiais, 

junto com as instruções para seu uso, que contribuem para realizar uma determinação qualitativa 
ou semiquantitativa de uma amostra biológica e que não estejam destinados a cumprir função 
anatômica, física ou terapêutica alguma, que não sejam ingeridos, injetados ou inoculados em 
seres humanos e que são utilizados unicamente para prover informação sobre amostras obtidas do 
organismo humano.  

  
g) produtos para saúde: são aparelhos, instrumentos e acessórios usados em medicina, 

odontologia e atividades afins, bem como em de educação física, em embelezamento ou em 
correção estética.  

  
h) produto para saúde usado: é aquele que após seu uso não foi submetido a qualquer 

processo de reforma ou revisão para colocá-lo nas condições técnicas e operacionais previstas 
quando de sua regularização na ANVISA;  

  
i) produto para a saúde recondicionado: é aquele que já foi usado e foi submetido a processo de 

reforma ou revisão que pode incluir a substituição de componentes, partes e peças, calibração, 
testes de qualidade, reesterilização ou etiquetagem, entre outros serviços necessários para colocar 
o produto nas condições técnicas e operacionais previstas quando de sua regularização na 
ANVISA, sob responsabilidade expressa da empresa detentora deste registro;  

  
j) medicamento: é todo produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade 

profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico;  
  
l) peças de vestuários: são roupas e calçados de uso pessoal, importados por meio de doação 

internacional;  
  
m) roupas de uso hospitalar: são produtos para saúde, tais como vestuários e demais peças de 

tecidos de algodão ou sintético, a serem utilizadas em pacientes e em ambientes médico-
hospitalar;  

  
n) artefatos de materiais têxteis e sintéticos: são cortinas, cobertores, lençóis, fronhas, 

almofadas, etc., importados por meio de doação internacional;  



  
o) matéria-prima: é a substância ativa ou inativa que se emprega na fabricação dos 

medicamentos e demais produtos de que trata a Lei n º 6.360, de 23 de setembro de 1976;  
  
p) matéria-prima alimentar : é toda substância de origem vegetal ou animal, em estado bruto, 

que, para ser utilizada como alimento, sofre tratamento e ou transformação de natureza física, 
química ou biológica;  

  
q) produto alimentício: é todo alimento derivado de matéria-prima alimentar ou de alimento in 

natura adicionado, ou não, de outras substâncias permitidas, obtido por processo tecnológico 
adequado;  

  
r) ingrediente: é qualquer substância, incluídos os aditivos alimentares , empregada na 

fabricação ou preparação de um alimento e que permanece no produto final, ainda que de forma 
modificada;  

  
s) insumo: é droga ou ingrediente de qualquer natureza, destinado a fabricação de produtos e 

seus recipientes;  
  
t) órgãos e tecidos: são de natureza humana, incluindo sangue de cordão umbilical, medula 

óssea, sangue placentário, cabelos e unhas.  
  
XXXII- Movimentação de mercadorias sob vigilância sanitária: são as práticas de embarque, 

desembarque, transbordo, transporte e armazenagem de mercadorias importadas em pátios, 
edificações e demais instalações de terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos e 
recintos alfandegados;  

  
XXXIII - País de fabricação: aquele onde o produto foi produzido ou, tendo sido elaborado em 

mais de um país, onde recebeu o último processo substâncial de transformação;  
  
XXXIV - País de origem: é aquele de origem da(s) matéria(s)-prima(s) que integram a 

composição da mercadoria importada;  
  
XXXV - País de procedência: é o país onde a mercadoria importada se encontra no momento 

de sua aquisição e de onde sai para o Brasil, independente do país de origem e do ponto de 
embarque final;  

  
XXXVI- Peso bruto: é o peso da mercadoria com todos os seus recipientes, embalagens e 

demais envoltórios;  
  
XXXVII- Peso líquido: é o peso da mercadoria livre de qualquer envoltório ou acondicionamento;  
  
XXXVIII - Pesquisa clínica: é a pesquisa, individual ou coletiva, que envolve o ser humano de 

forma, direta ou indireta, em sua totalidade ou parte dele, incluindo o manejo de informações e 
materiais;  

  
XXXIX- Pesquisa científica: é a pesquisa ou investigação científica que não tem com o seu 

objeto seres humanos;  
  
XL - Produto acabado (terminado): é aquele que passa por todas as fases de produção e 

acondicionamento, pronto para a comercialização e ou entrega ao consumo;  
  



XLI - Produto a granel (“bulk”): é o material processado que se encontra em sua forma 
definitiva, e que só é acondicionado ou embalado antes de converter-se em produto terminado, 
sendo os injetáveis, na sua embalagem primária, considerados produtos a granel;  

  
XLII - Produto in natura: é todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo consumo 

imediato se exija, apenas, a remoção da parte não-comestível e os tratamentos indicados para a 
sua perfeita higienização e conservação;  

  
XLIII - Produto semi-elaborado: é substância ou mistura de substância que requerem 

posteriores processos de produção em estabelecimentos habilitados pela autoridade sanitária, 
antes de sua comercialização;  

  
XLIV - Recintos alfandegados:são considerados aqueles de:  
  
a) zona primária: são as lojas francas, pátios, armazéns, terminais e outros locais destinados a 

movimentação e ao depósito de mercadorias importadas ou destinadas à exportação que devam 
movimentar-se e permanecer sob controle aduaneiro, assim como às áreas reservadas à 
verificação de bagagens destinadas ao exterior ou dele procedente;  

  
b) zona secundária: são os entrepostos, depósitos, terminais ou outras unidades destinadas ao 

armazenamento de mercadorias nas condições da alínea anterior, bem como as dependências 
destinadas ao depósito de remessas postais internacionais e remessas expressas.  

  
XLV - Regimes Aduaneiros Especiais: são os seguintes:  
  
a) Admissão Temporária: é o que permite a importação de bens que devem permanecer no 

País durante prazo fixado, com suspensão de tributos, na forma e condições estabelecidas no 
Decreto nº 91.030/85 (Regulamento Aduaneiro);  

  
b) Drawback: é o que permite a importação de mercadoria (s) por empresa que, por meio de 

compromisso assumido em documentação específica (Ato Concessório do Drawback), comprove 
ou venha comprovar a exportação de produto (s) que tenha (m) sofrido, no País, algum tipo de 
beneficiamento industrial ou agregação de valor, com suspensão, isenção ou restituição de 
tributos, desde que atendidos os critérios estabelecidos em legislação própria, permitido e 
controlado pela Secretaria da Receita Federal/MF e pela Secretaria de Comércio Exterior/MDIC.  

  
c) Entreposto Aduaneiro na importação: é o que permite o depósito de mercadorias, em local 

determinado, com suspensão de tributos e sob controle fiscal da Secretaria da Receita Federal/MF, 
desde que atendidos os critérios estabelecidos em legislação própria.  

  
XLVI - Remessa Postal Internacional: é a mercadoria sob vigilância sanitária transportada por 

meio de encomenda internacional pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT;  
  
XLVII - Remessa expressa: é o documento ou a encomenda internacional transportada, por via 

aérea, por empresa de “courier”, que requer rapidez no translado e no recebimento imediato por 
parte do destinatário;  

  
XLVIII - Responsável técnico: é o profissional legalmente habilitado, com inscrição em autarquia 

profissional, responsável pelas atividades integrantes do artigo 2º da Lei nº 6.360, de 23 de 
setembro de 1976 e do artigo 45, do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, ou pela 
tecnologia do produto final.  

  
XLIX - Rótulo: é a identificação impressa ou litografada, bem como os dizeres pintados ou 



gravados a fogo, pressão, etiqueta ou decalco, aplicados diretamente sobre recipientes, 
embalagens, invólucros, envoltórios, cartuchos ou qualquer outro protetor de embalagem interno 
ou externo;  

  
L - Terminais alfandegados de uso público: são instalações destinadas à prestação dos serviços 

públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias que estão sob controle aduaneiro, não 
localizadas em área de porto ou aeroporto.  

  
a) Estações Aduaneiras de Fronteira (EAF ): quando situados em zona primária de ponto 

alfandegado de fronteira ou em área contígua.  
  
1.entende-se por área contígua aquela localizada no município onde se situa o ponto de 

fronteira.  
  
b) Terminais Retroportuários Alfandegados (TRA): situam -se em zonas contíguas às de porto 

organizado ou instalação portuária, alfandegados.  
  
2. entende-se por área contígua localizada no perímetro de cinco quilômetros dos limites da 

zonas primárias demarcada pela autoridade aduaneira local.  
  
c) Estações Aduaneiras Interiores (EADI) ou Portos Secos: situam -se em zona secundárias.  
  
LI - Trânsito aduaneiro: é o regime que permite o transporte de mercadorias, sob controle 

aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, ou seja, do local de entrada da mercadoria 
ao local de desembarque.  

  
LII - Vigilância sanitária: é o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos 

à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:  

  
a) controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e  
  
b) controle da prestação de serviços que se relacionam, direta ou indiretamente, com a saúde;  
  

TÍTULO II  
  

PETICIONAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E A LIBERAÇÃO SANITÁRIA DE 
MERCADORIAS IMPORTADAS SOB VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

  
Art.2º Os pleitos das empresas envolvidas com a fiscalização e liberação sanitária de 

mercadorias importadas de que trata este Regulamento dar-se-á por meio de peticionamento 
eletrônico ou não regulamentado pela ANVISA.  

  
TÍTULO III  

  
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS SOB VIGILÂNCIA SANITÁRIA CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  
  
Art.3º A mercadoria importada sujeita a vigilância sanitária de que trata este Regulamento 

somente estará liberada à finalidade a que se destina, bem como à exposição ou à entrega ao 
consumo humano no território nacional, após atender às exigências sanitárias integrantes desta 



norma técnica e das demais legislações sanitárias vigentes, envolvidas com a prevenção e o 
controle sanitário de insumos, matérias -primas e de classes e categorias de produtos.  

  
Parágrafo único. A mercadoria, quando de sua chegada ao território nacional, submetida à 

análise de controle ou fiscal, somente estará liberada à exposição ou a consumo humano após 
avaliação laboratorial satisfatória.  

  
Art.4º Ficam proibidas a importação e a entrada no território nacional de produtos pertencentes 

às classes de medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos de higiene, perfumes, saneantes 
domissanitários e produtos para diagnósticos, sob a forma de produto acabado pronto para 
consumo, a granel e semielaborado, destinados ao comércio ou à indústria, que não estejam 
regularizados perante ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária no tocante à obrigatoriedade, no 
que couber, de registro, notificação, cadastro, autorização de modelo, isenção de registro, ou 
qualquer outra forma de controle regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

  
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto as situações previstas neste Regulamento.  
  
Art.5º As mercadorias importadas sob vigilância sanitária pertencentes às classes de 

medicamentos, alimentos, perfumes, cosméticos, produtos de higiene, saneantes domissanitários, 
produtos para saúde e produtos para diagnósticos, deverão ser apresentadas, quando da chegada 
no território nacional:  

  
I- em conformidade com os padrões de identidade e qualidade exigidos pela legislação sanitária 

pertinente;  
  
II- com prazo de validade em vigência e dentro da expectativa de consumo no território 

nacional;  
  
III- com embalagem externa identificada.  
  
§1º. Ficarão sujeitas às disposições deste artigo às matérias-primas e os insumos importados 

que se integrarem aos processos fabris dessas classes de produtos.  
  
Art.6º São informações obrigatórias que devem estar inscritas na embalagem externa de cada 

volume de mercadoria importada sob vigilância sanitária:  
  
I- nome comercial, quando se tratar de produto acabado ou a granel, e no caso de importação 

de produto, pertencente à classe de medicamento, deve estar inscrito o nome do princípio ativo 
base da formulação;  

  
II- o nome comum, técnico ou nome químico da mercadoria, quando se tratar de insumo ou de 

matéria-prima destinados à indústria de medicamentos, cosméticos, perfumes, alimentos, produtos 
de higiene e saneantes domissanitários e produtos para diagnóstico;  

  
III- o nome da matéria-prima alimentícia, quando se tratar de alimentos;  
  
IV- o número ou o código do(s) lote(s) ou partida(s) de produção da(s) mercadoria(s) 

embalada(s);  
  
V- o nome do fabricante;  
  
VI- os cuidados especiais para armazenagem (temperatura, umidade, luminosidade e outros), 

quando couber.  



  
§ 1º. Excetuam-se do atendimento as exigências integrantes deste artigo:  
  
I- as mercadorias importadas, pertencentes à classe de produto para saúde, que devem 

apresentar-se para a fiscalização sanitária com as informações de rótulo e de marcação no produto 
previstas em legislação sanitária pertinente e em conformidade com as aprovadas quando do seu 
registro ou cadastro na ANVISA;  

  
II- as mercadorias importadas cuja exigência de inscrição de informações obrigatórias nas 

embalagens externas estarão regulamentadas em legislação sanitária específica;  
  
§2º Na embalagem externa de produtos importados sob a forma de semi elaborado, deverá 

estar inscrito o nome comercial do produto ao qual a mercadoria importada dará origem.  
  
§ 3º. As empresas importadoras terão o prazo de sessenta dias a contar da data de entrada de 

vigência deste Regulamento para dar cumprimento às exigências integrantes dos incisos IV, V e 
VI, bem como do §2º, de que trata este artigo.  

  
Art.7º As peças de vestuário, artefatos de materiais têxteis e sintéticos e as roupas de uso 

hospitalar, importados por meio de doações destinadas à pessoa jurídica, de direito público ou 
privado, quando de sua chegada no território nacional, deverão apresentar-se protegidos com 
embalagem externa identificadas.  

  
§ 1º. Na embalagem externa das mercadorias de que trata este artigo deverão estar inscritas 

informações referentes à:  
  
I- natureza das peças de vestuário de uso pessoal ou de uso hospitalar;  
  
II- identificação do país de origem,  
  
III- país e cidade de procedência;  
  
IV- identificação do destinatário;  
  
V- condição da mercadoria, especificando se é nova, usada ou recondicionada, no caso de 

produtos para saúde.  
  
§ 2º. As empresas importadoras terão o prazo de noventa dias a contar da data de entrada de 

vigência deste Regulamento para dar cumprimento às exigências integrantes de que trata este 
artigo.  

  
Art. 8º Não deverá ser autorizada a entrada no território nacional de produtos acabados, 

matéria-prima, insumo, produto semi-elaborado ou a granel sob vigilância sanitária, importados 
com finalidade industrial, comercial, distribuição em feiras e eventos, pesquisa de mercado e 
doação internacional, com prazo de validade a expirar-se nos próximos trinta dias a partir de sua 
liberação sanitária.  

  
§1º. Excetua-se do disposto no parágrafo anterior a mercadoria cujo prazo definido, quando de 

sua regularização no órgão competente da ANVISA, seja inferior a trinta dias;  
  
§2º. A excepcionalidade ao disposto neste artigo deverá ser analisada pelas áreas técnicas 

competentes da ANVISA, em Brasília.  



  
CAPÍTULO II  

  
TIPOS DE IMPORTAÇÃO  

  
SEÇÃO I  

  
SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR / SISCOMEX - MÓDULO IMPORTAÇÃO  

  
Art.9º. Deverão efetuar-se, por meio de registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior / 

SISCOMEX - Módulo Importação, as importações de mercadorias sob vigilância sanitária de que 
trata este Regulamento, destinadas:  

  
I- à indústria ou comércio de produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária;  
  
II- à exposição, demonstração ou distribuição em feiras e ou eventos;  
  
III- à pesquisa clínica;  
  
IV- à pesquisa científica, quando couber;  
  
V- ao ensaio, ao diagnóstico ou à experiência laboratorial;  
  
VI- à aprovação de registro na ANVISA, ensaios de qualificação de equipamentos, pesquisa de 

mercado ou ensaio laboratorial de controle de qualidade;  
  
VII- à doação de produtos sob vigilância sanitária, peças de vestuário, roupas de uso hospitalar 

e artefatos de materiais têxteis e sintéticos, importados por pessoa jurídica;  
  
VIII- à pessoa, física ou jurídica, com vistas à prestação de serviços a terceiros;  
  
IX- ao uso individual por pessoa física quando sua quantidade e ou freqüência não indicar 

destino comercial, quando couber;  
  
X- à reposição de enfermaria, farmácia ou conjunto médico de bordo ou prestação de serviços 

em embarcações de bandeira brasileira ou bandeira estrangeira desde que sob afretamento ou 
arrendamento por empresa brasileira;  

  
XI- à reposição de farmácia ou conjunto médico de bordo ou prestação de serviços em 

aeronaves e veículos terrestres que operem o transporte coletivo de passageiros vinculados à 
empresa brasileira.  

  
Parágrafo único. A finalidade de importação não prevista neste artigo deverá atender ao 

disposto no §1º do artigo 10 deste Regulamento.  
  
Art.10º. É vedada a importação de mercadorias sob vigilância sanitária de que trata este 

Regulamento, sujeitas a licenciamento não automático SISCOMEX, destinada, à pessoa, física ou 
jurídica, de direito público ou privado, sem a prévia e expressa manifestação favorável desta 
ANVISA.  

  
§ 1º A importação de mercadorias sujeitas a licenciamento não automático - SISCOMEX de que 

trata este artigo, dispostas em Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM no Quadro I, do 



Anexo I, deste Regulamento, deverá atender aos procedimentos administrativos e as exigências 
documentais integrantes do referido Anexo.  

  
§ 2º Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior os procedimentos deste Regulamento 

relacionados às importações por meio de doação internacional e as que tenham como destino o 
diagnóstico laboratorial clínico e a pesquisa científica.  

  
§3º Ficará o importador de mercadorias sob vigilância sanitária de que trata esta Seção 

obrigado a registrar, nos campos da Ficha do Fornecedor no SISCOMEX, as informações 
relacionadas ao fabricante e ao exportador.  

  
§ 4º Ficará o importador de produto para saúde, obrigado a registrar nos campos da ficha de 

mercadoria, no SISCOMEX, as informações referentes à:  
  
I- identificação do produto, nome e modelo comercial, assim como de partes e acessórios que o 

acompanhem;  
  
II- condição do produto: novo, usado ou recondicionado.  
  
§ 5º Não deverá ser concedida a autorização de embarque ou o deferimento do licenciamento 

de importação à importação cuja mercadoria integrante dos procedimentos administrativos 
descritos no Anexo I, deste Regulamento, que não atender às exigências sanitárias dispostas 
neste Regulamento ou em outros diplomas legais sanitários em vigência relacionados às classes e 
categorias de produtos, matérias-primas ou insumos.  

  
§ 6º A pessoa, física ou jurídica, importadora de mercadorias sob vigilância sanitária deverá 

apresentar, à autoridade sanitária competente da ANVISA, o pleito de fiscalização e liberação 
sanitária da importação, por meio de petição, de que trata do artigo 2º deste Regulamento, 
acompanhada da documentação exigida.  

  
Art.11. O registro do licenciamento de importação deverá ser feito pelo importador ou pelo seu 

representante legal habilitado, por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX - 
Módulo Importação.  

  
Parágrafo único. O importador deverá observar a tabela Tratamento Administrativo, que define 

as NCM e os destaques da NCM referentes às mercadorias sujeitas à anuência da ANVISA e aos 
demais dispositivos legais relativos aos trâmites de comércio exterior e aduaneiro.  

  
Art.12. A fiscalização das mercadorias sob vigilância sanitária de que trata esta Seção dar-se-á 

antes do desembarque aduaneiro e de sua entrega para fins de exposição ou consumo humano.  
  
Art.13. O deferimento da licença de importação da mercadoria importada dar-se-á após o 

cumprimento pelo importador das exigências administrativas e sanitárias previstas neste 
Regulamento.  

  
SEÇÃO II  

  
REMESSA EXPRESSA, REMESSA POSTAL E ENCOMENDA AÉREA INTERNACIONAL  

  
Art.14. A importação por meio de remessa expressa, remessa postal ou encomenda aérea 

internacional, de mercadorias sob vigilância sanitária destinada à pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado, estará sujeita às exigências regulamentares relacionadas a esses tipos 
de importação, determinadas pela autoridade pública competente, e à fiscalização sanitária antes 



do desembarque aduaneiro e de sua entrega para fins de exposição ou consumo humano.  
  
Art.15. O importador de mercadorias sob vigilância sanitária ou a empresa de remessa 

expressa, remessa postal ou encomenda aérea internacional, que o representar, deverá 
apresentar à autoridade sanitária competente da ANVISA o pleito de fiscalização e liberação 
sanitária da importação, por meio da petição de que trata o artigo 2º deste Regulamento, 
acompanhada, no que couber, dos seguintes documentos:  

  
I- conhecimento de carga embarcada;  
  
II- comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização sanitária correspondente, quando for o 

caso;  
  
III- listagem completa, discriminando as mercadorias importadas;  
  
IV- documento de registro de importação.  
  

SEÇÃO III  
  

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE IMPORTAÇÃO NÃO ELETRÔNICA - DSI  
  
Art.16. A importação de mercadorias sob vigilância sanitária, destinada à pessoa física ou 

jurídica, de direito público ou privado, cujo desembarque aduaneiro se fizer por meio de 
Declaração Simplificada de Importação (DSI) - não eletrônica, estará sujeita às exigências 
regulamentares relacionadas a esse tipo de desembarque, determinadas pela autoridade pública 
competente, e à fiscalização sanitária das mercadorias antes do desembarque e da entrega de 
exposição ou consumo humano.  

  
§ 1º: O importador de mercadorias de que trata este artigo deverá apresentar à autoridade 

sanitária da ANVISA, em exercício no local de desembarque da mercadoria no território nacional, o 
pleito de fiscalização e liberação sanitária da importação, por meio da petição, de que trata do 
artigo 2º deste Regulamento, acompanhado dos seguintes documentos:  

  
I- conhecimento de carga embarcada;  
  
II- comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização sanitária correspondente, quando for o 

caso;  
  
III- listagem completa, discriminando as mercadorias importadas;  
  
IV- cópia da DSI.  
  
§2º. Orienta-se que a importação de córneas, fluidos, outros tecidos ou órgãos humanos, 

destinada à transplante em seres humanos no território nacional, ocorra por meio da Declaração 
Simplificada de Importação - não eletrônica.  

  
SEÇÃO IV  

  
BAGAGEM ACOMPANHADA  

  
Art.17. A fiscalização sanitária de produtos acabados pertencentes às classes de 

medicamentos, alimentos, produtos para saúde, produtos para diagnósticos, cosméticos, perfumes, 



produtos de higiene e saneantes domissanitários, procedentes do exterior, transportados pela 
pessoa física, por meio de bagagem acompanhada, dar-se-á em conformidade com o disposto 
neste Regulamento, no ponto de entrada no território nacional.  

  
§1º. A importação, pela pessoa física, de mercadoria sob vigilância sanitária de que trata este 

artigo, descaracterizada como de uso próprio ou individual, não deverá ter a sua entrada no 
território nacional autorizada.  

  
§2º. Ficará vedada a entrada, no território nacional, de produtos proibidos sob vigilância 

sanitária, transportados pela pessoa física, por meio de bagagem acompanhada.  
  

TÍTULO IV  
  

CONTROLE SANITÁRIO  
  

CAPÍTULO I  
  

DISPOSIÇÕES GERAIS  
  

SEÇÃO I  
  

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM  
  
Art.18. Ficará impedida a entrada no território nacional de mercadoria importada, sob vigilância 

sanitária, transportada, movimentada ou armazenada em condições ambientais que estiverem em 
desacordo com as especificações técnicas indicadas pelo fabricante ou pelo exportador ou com as 
aprovadas, quando de sua regularização perante o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para 
a manutenção de sua qualidade ou integridade.  

  
§ 1º Em atendimento ao disposto neste artigo, quando de importação pelo SISCOMEX, o 

licenciamento de importação deverá ser indeferido, com base na constatação da irregularidade.  
  
§2º Em atendimento ao disposto neste artigo, a importação de mercadoria sob vigilância 

sanitária, não abrangida pelo SISCOMEX, deverá ter a sua liberação sanitária negada, em 
documento de importação próprio.  

  
§3º O órgão local da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e a empresa 

administradora do terminal alfandegado, deverão ser oficiados e notificados, respectivamente, 
sobre a constatação da irregularidade, sobre a não-autorização sanitária para a entrada da 
mercadoria no território nacional e sobre a necessidade de consultar a autoridade sanitária, 
quando da movimentação ou destino futuro da mercadoria.  

  
SEÇÃO II  

  
MERCADORIA IMPORTADA IMPRÓPRIA À EXPOSIÇÃO OU CONSUMO HUMANO  

  
Art.19. A mercadoria importada sob vigilância sanitária que não atender aos regulamentos 

sanitários pertinentes, quando imprópria à exposição ou ao consumo humano, deverá ter os 
métodos de tratamento e destino final, relacionados à proposta de sua inutilização, avaliados pelo 
órgão local da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, envolvido na importação, 
pelo órgão local responsável pelo controle ambiental e pela autoridade sanitária da ANVISA, em 
exercício na unidade federada onde encontrar-se apreendida e interditada a mercadoria.  



  
§ 1º Incluem -se no disposto neste artigo a proposta de inutilização de mercadorias sob 

vigilância sanitária, sem interveniência da autoridade sanitária na importação, que impliquem 
potenciais fatores de risco à saúde individual ou coletiva.  

  
§ 2º Os procedimentos técnicos intermediários e finais relacionados à inutilização da 

mercadoria importada deverão ocorrer na presença da autoridade sanitária em exercício na(s) 
unidade(s) federada(s) onde ocorrerá(ão) esse(s) procedimento(s).  

  
Art.20. Caberá ao importador custear as despesas relacionadas à inutilização de mercadorias 

importadas sob vigilância sanitária, impróprias à exposição ou ao consumo humano.  
  
Parágrafo único. Incluir-se-á no disposto deste artigo a inutilização de mercadorias segregadas 

no desenvolvimento da ação de fiscalização sanitária de doações internacionais.  
  
Art.21. Ficará proibida a liberação sanitária de mercadoria importada de que trata este 

Regulamento, a qual foi constatada a presença de avarias em sua embalagem, com 
comprometimento de sua integridade.  

  
SEÇÃO III  

  
APREENSÃO, INTERDIÇÃO E GUARDA DA MERCADORIA COM IRREGULARIDADE 

SANITÁRIA.  
  
Art.22. Deverá ser apreendida e mantida sob guarda da administração sanitária promotora 

exclusiva do ato fiscal a mercadoria sob vigilância sanitária importada pela pessoa física, por meio 
de bagagem acompanhada, que não atender às disposições deste Regulamento, quando de sua 
chegada ao território nacional.  

  
Parágrafo único. Em caso de autuação em conjunto com a autoridade aduaneira, esta poderá 

promover a guarda da mercadoria, devendo ser lavrados os termos legais pertinentes pela 
autoridade sanitária participante da autuação.  

  
Art.23. A importação de mercadorias, sob vigilância sanitária submetida à análise, fiscal ou de 

controle, para fins de atendimento à programa de fiscalização sanitária ou à suspeita de 
comprometimento de sua integridade, poderá ter o deferimento do licenciamento de importação no 
SISCOMEX e sua saída da área alfandegada autorizados, mediante a aceitação do Termo de 
Guarda e Responsabilidade e a ressalva, registrada no campo referente ao texto da situação da 
Licença de Importação: “Mercadoria sob pendência sanitária. A liberação à exposição ou consumo 
humano público, dar-se-á mediante a manifestação expressa da autoridade sanitária”.  

  
§1º A importação de mercadoria sob vigilância sanitária submetida à análise, fiscal ou de 

controle, e sujeita a outro registro de importação que não seja o SISCOMEX, poderá ter sua saída 
da área alfandegada autorizada, mediante a aceitação do Termo de Guarda e Responsabilidade e 
a inscrição no documento de importação próprio, da ressalva: “Mercadoria sob pendência sanitária. 
A liberação à exposição ou consumo humano público, dar-se-á mediante a manifestação expressa 
da autoridade sanitária”.  

  
§2º A aceitação do Termo de Guarda e Responsabilidade estará condicionada à armazenagem 

em estabelecimento detentor de licença sanitária (alvará) ou documento oficial que a substituir, 
emitido pela autoridade sanitária competente do Estado, Município ou do Distrito Federal e, quando 
couber, ao detentor de Autorização de Funcionamento ou Autorização Especial de Funcionamento 
para a atividade de armazenar a classe de produto pretendida.  



  
§ 3º A apreensão de amostras para efeito de análise, fiscal ou de controle, não será 

acompanhada da lavratura de termo de interdição para o lote ou partida de produção da 
mercadoria importada.  

  
Art.24. A mercadoria importada, sob vigilância sanitária, que não se apresentar em 

conformidade com o aprovado, quando do seu registro, cadastro, autorização de modelo ou 
notificação na ANVISA, com flagrantes indícios de alteração, adulteração, ou que descumprir ao 
disposto neste Regulamento ou em demais regulamentos sanitários pertinentes, deverá ser 
submetida à interdição de caráter preventivo ou de medida cautelar.  

  
Parágrafo único. A interdição da mercadoria importada sob vigilância sanitária, como medida 

cautelar, durará o tempo necessário à realização de novos testes, provas, análises ou outras 
providências requeridas, não podendo, em qualquer caso, exceder o prazo definido em legislação 
sanitária pertinente, findo o qual a mercadoria será automaticamente liberada;  

  
SEÇÃO IV  

  
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA POR EMPRESA NÃO DETENTORA DE DOCUMENTO DE 

REGULARIZAÇÃO DO PRODUTO PERANTE A ANVISA  
  
Art.25. A importação de mercadoria, sob vigilância sanitária, por empresa importadora não-

detentora de documento de regularização do produto perante a ANVISA, poderá ser autorizada, 
mediante a apresentação à autoridade sanitária competente, de declaração da empresa detentora 
de documento de regularização, concedendo a autorização para que se proceda a importação.  

  
§ 1º A declaração de que trata este artigo deverá:  
  
I- apresentar-se na sua forma original;  
  
II- estar vinculada a um único licenciamento de importação, que deve constar na declaração;  
  
III- estar vinculado a uma única e exclusiva pessoa jurídica, não sendo permitido o repasse 

dessa autorização;  
  
IV- estar assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico da empresa detentora do 

documento de regularização do produto perante a ANVISA.  
  
§ 2º O documento de que trata o parágrafo anterior deverá apresentar-se com reconhecimento 

das firmas em cartório, dos seus assinantes.  
  
§ 3º A declaração de que trata este artigo deverá integrar-se ao conjunto de documentos da 

importação.  
  
§ 4º A empresa a qual foi concedida a autorização do detentor de documento de regularização 

do produto perante a ANVISA, para importar as mercadorias pertencentes às classes de 
medicamentos, perfumes, produtos de higiene, cosméticos, saneantes domissanitários, produtos 
para saúde e produtos para diagnóstico, deverá ser detentora de autorização de funcionamento 
para a atividade de importar.  

  
§ 5º A empresa a qual for concedida a autorização do detentor do registro para importar 

alimentos deverá atender ao disposto no Título VI, deste Regulamento.  



  
SEÇÃO V  

  
RÓTULO DE PRODUTO ACABADO IMPORTADO PARA FINS COMERCIAIS  

  
Art.26. Será facultado ao importador rotular no território nacional, o produto acabado importado, 

regularizado junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.  
  
§1º. O produto acabado importado, rotulado em idioma estrangeiro, quando de sua entrada no 

território nacional, deverá apresentar no rótulo de sua embalagem (primária ou secundária) as 
seguintes informações:  

  
I- nome comercial, em uso no exterior;  
  
II- nome do fabricante;  
  
III- número do lote ou partida;  
  
IV- data de fabricação;  
  
V- data de validade, quando couber.  
  
§2º. Para atendimento ao disposto neste artigo, será facultado à autoridade sanitária exigir a 

apresentação da tradução juramentada para o idioma português do rótulo da mercadoria importada 
em idioma estrangeiro.  

  
§3º. No caso da não presença, no rótulo em idioma estrangeiro de produto importado 

pertencente à classe de cosméticos, perfumes e produtos de higiene, da informação de que tratam 
os incisos IV do § 1º deste artigo, fica o importador obrigado a prestar declaração, à autoridade 
sanitária em exercício no local de desembarque da mercadoria no território nacional, informando a 
data de fabricação do lote ou partida para cada produto importado  

  
§ 4º Ficará desobrigado de atender ao disposto no inciso V do § 1º deste artigo, a importação 

de mercadorias pertencentes às classes de cosméticos, perfumes e produtos de higiene.  
  
Art.27. A importação de produto acabado de que trata esta Seção, regularizado perante o 

Sistema de Vigilância Sanitária, apresentando rótulo em idioma português em desacordo com o 
previsto na legislação sanitária, poderá ter o deferimento do licenciamento de importação - 
SISCOMEX e sua saída da área alfandegada autorizados, mediante a aceitação do Termo de 
Guarda e Responsabilidade e a ressalva, registrada no campo referente ao texto da situação do 
licenciamento de importação: “Mercadoria sob pendência sanitária. A liberação à exposição ou 
consumo humano público, dar-se-á mediante a manifestação expressa da autoridade sanitária”.  

  
Art.28. O produto acabado importado de que trata os artigos 26 e 27, quando exposto ou 

entregue ao consumo, deverá apresentar-se rotulado e com as informações aprovadas pela 
autoridade sanitária competente, quando de sua regularização no Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária.  

  
Seção VII  
  
IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA OU PRODUTO COM IRREGULARIDADE NO 

CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE  



  
Art.29. A matéria-prima ou o produto, sob vigilância sanitária, importados cujo Certificado de 

Controle de Qualidade por lote ou partida exigido neste Regulamento, apresentar resultado(s) 
analítico(s) insatisfatório(s) ou com registros de informações que entrarem em desacordo com a 
documentação de importação apresentada, deverão ter o licenciamento de importação, no 
SISCOMEX, indeferido e submetido à interdição no recinto alfandegado.  

  
SEÇÃO VIII  

  
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA EM ESTÁGIOS INTERMEDIÁRIOS DE PROCESSO DE 

PRODUÇÃO  
  
Art.30. A mercadoria importada, sob vigilância sanitária, pertencente à classe de medicamentos, 

em estágio intermediário de seu processo de produção ou de fabricação (produto semi-elaborado e 
a granel), deverá submeter-se no território nacional, aos ensaios laboratoriais, necessários à 
comprovação da qualidade do produto acabado.  

  
§ 1º. A importação de que trata este artigo poderá ter o deferimento do licenciamento de 

importação - SISCOMEX e sua saída da área alfandegada autorizados, mediante a aceitação do 
Termo de Guarda e Responsabilidade e a ressalva, registrada no campo referente ao texto da 
situação do licenciamento de importação: “Mercadoria sob pendência sanitária. A liberação à 
exposição ou consumo humano público, dar-se-á mediante a manifestação expressa da autoridade 
sanitária”.  

  
§ 2º. A autoridade sanitária notificará o importador quanto a obrigatoriedade da apresentação 

do Certificado de Controle de Qualidade do produto acabado.  
  
§ 3º.Fica autorizada a retirada, para fins exclusivos de análise laboratorial, de quantidades da 

mercadoria importada sob Termo de Guarda e Responsabilidade de que trata o § 1º deste artigo.  
  
§ 4º Fica o importador em atendimento ao parágrafo anterior obrigado a manter arquivado os 

registros do número de unidades retiradas para fins de análise laboratorial.  
  
§ 5º. O importador deverá apresentar à autoridade sanitária o Certificado de Controle de 

Qualidade do produto acabado, assinado pelo responsável técnico da empresa, correlacionando os 
resultados analíticos com o lote identificado na fiscalização sanitária da mercadoria, no território 
nacional.  

  
§6º A liberação sanitária do produto acabado dar-se-á mediante o laudo laboratorial conclusivo 

e satisfatório.  
  
Art.31. A mercadoria importada, sob vigilância sanitária, pertencente às classes de alimentos, 

perfumes, cosméticos ou produtos de higiene, saneantes, em estágio intermediário de seu 
processo de produção ou de fabricação (produto semi-elaborado e a granel), deverá submeter-se, 
no território nacional, aos ensaios laboratoriais, necessários à comprovação da qualidade no 
produto acabado.  

  
Parágrafo único. Caberá à autoridade sanitária competente do Estado, Município ou do Distrito 

Federal integrante do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária a fiscalização sanitária com vistas à 
verificação do cumprimento do disposto neste artigo.  

  
SEÇÃO IX  

  



LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS SOB PENDÊNCIA SANITÁRIA  
  
Art.32. A liberação das obrigações decorrentes do Termo de Guarda e Responsabilidade dar-

se-á pela autoridade sanitária competente na Unidade Federada onde a mercadoria se encontrar 
armazenada, por meio da autorização de liberação, no próprio termo legal, identificada por 
numeração seqüencial da Coordenação de Portos, Aeroportos e Fronteiras executora, data da 
liberação, nomes dos agentes fiscais, matrícula e órgão de vínculo e assinatura dos servidores 
envolvidos na liberação da mercadoria.  

  
CAPÍTULO II  

  
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS  

  
SEÇÃO I  

  
DOAÇÃO INTERNACIONAL  

  
Art.33. A doação internacional de medicamentos, alimentos, perfumes, cosméticos e produtos 

de higiene, saneantes domissanitários, produtos para diagnósticos, produtos para saúde, peças de 
vestuário e artefatos de materiais têxteis e sintéticos, destinada à pessoa jurídica, de direito público 
ou privado, deverá submeter-se à manifestação expressa e favorável da autoridade sanitária 
competente da ANVISA.  

  
§ 1º. A pessoa jurídica, de direito público ou privado, destinatária de doação internacional de 

medicamentos, alimentos, perfumes, cosméticos e produtos de higiene, saneantes domissanitários, 
produtos para diagnósticos, produtos para saúde, peças de vestuário de uso pessoal usadas e 
artefatos de materiais têxteis e sintéticos usados deverá, previamente ao embarque da mercadoria 
no exterior, submeter-se ao registro do licenciamento de importação no SISCOMEX e pleitear à 
autoridade sanitária competente da ANVISA, em Brasília, sua anuência, por petição, de que trata 
do artigo 2º deste Regulamento, acompanhada da documentação de que trata o Anexo II.  

  
§ 2º A doação internacional de mercadorias pertencentes às classes de medicamentos, 

produtos para saúde, produtos para diagnóstico, alimentos, produtos de higiene, saneantes 
domissanitários não regularizadas nesta ANVISA, destinadas à pessoa jurídica, de direito público 
ou privado, deverá ser analisada previamente ao seu embarque no exterior, pela área técnica 
competente da ANVISA, em Brasília.  

  
§ 3º A pessoa jurídica, destinatária de doação internacional exclusiva de peças de vestuário de 

uso pessoal e de artefatos de materiais têxteis e sintéticos usados, estará desobrigada de solicitar 
à autoridade sanitária a autorização de embarque da mercadoria no exterior; devendo submeter-se 
ao registro do licenciamento de importação apropriado do SISCOMEX e pleitear à autoridade 
sanitária competente da ANVISA, em exercício no local onde ocorrerá o desembarque aduaneiro, a 
sua anuência, por meio de petição, de que trata do artigo. 2º deste Regulamento, acompanhada da 
documentação de que trata o Anexo II.  

  
§ 4º A importação de classes de produtos passíveis de registro, autorização de modelo ou 

cadastro, por interessado não-detentor do documento de regularização do produto perante a 
ANVISA, deve atender as disposições da Seção IV, do Capítulo I, do Título IV, deste Regulamento.  

  
§ 5º A doação internacional das mercadorias de que trata este artigo, no tocante à sua 

qualidade e quantidade, não deve comprometer a execução de programas nacionais de saúde 
vigentes.  

  



§ 6º O comprometimento à execução de programas nacionais de saúde implicará o 
indeferimento do licenciamento de importação e na não-liberação sanitária das referidas 
mercadorias para fins de exposição e consumo humano.  

  
Art.34. As peças de vestuário e artefatos de materiais têxteis e sintéticos usados; deverão 

apresentar-se, quando de sua chegada ao território nacional, limpos e higienizados.  
  
§ 1º A critério da autoridade sanitária, poderá ser autorizada a realização dos procedimentos de 

limpeza e higienização, no território nacional, desde que ocorram em estabelecimento(s) 
destinado(s) à(s) finalidade(s) proposta(s), podendo o licenciamento de importação - SISCOMEX, 
ser deferido, e a saída da mercadoria do recinto alfandegado ser autorizada, mediante a aceitação 
do Termo de Guarda e Responsabilidade com a ressalva, registrada no campo referente ao texto 
da situação do licenciamento de importação: “Mercadoria sob pendência sanitária. A liberação à 
exposição ou consumo humano público, dar-se-á mediante a manifestação expressa da autoridade 
sanitária”.  

  
§ 2º O importador das mercadorias de que trata este artigo deverá apresentar à autoridade 

sanitária notificante documentação que comprove os serviços prestados, com a descrição da 
metodologia empregada e os produtos utilizados, emitidos pela empresa executora.  

  
§ 3º A liberação sanitária das mercadorias de que trata este artigo para exposição e ou entrega 

ao consumo humano som ente ocorrerá depois de atendidas as exigências sanitárias.  
  
Art.35. O deferimento do licenciamento de importação e a liberação sanitária das importações 

de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 33, dar-se-á pela autoridade sanitária competente em 
exercício no local onde ocorrerá o desembarque aduaneiro, após a fiscalização sanitária e 
atendimento das exigências integrantes deste Regulamento.  

  
Art.36. A constatação, durante o desenvolvimento da fiscalização sanitária de mercadorias 

importadas de que trata os artigo 33, de irregularidades relacionadas à inclusão de mercadorias 
não informadas pelo importador no pleito de autorização de embarque no exterior, implicará na 
segregação e na interdição, em caráter preventivo, da mercadoria excedente.  

  
Art.37. É vedada a importação por meio de doação internacional de produto para saúde usado, 

incluindo as roupas de uso hospitalar.  
  
Art.38. A doação internacional de produtos para saúde destinados a pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, deverá atender às exigências sanitárias integrantes de legislação pertinente.  
  

SEÇÃO II  
  

PESSOA FÍSICA  
  
Art.39. Independerá de autorização de embarque no exterior a importação, por pessoa física, de 

produtos acabados pertencentes às classes de medicamentos, alimentos, perfumes, cosméticos, 
produtos de higiene, saneantes domissanitários, produtos para diagnósticos e produtos para 
saúde, desde que sua quantidade e freqüência não revelem destino comercial ou de prestação de 
serviços.  

  
§1º As mercadorias de que trata este artigo, quando de sua chegada no território nacional, 

estarão sujeitas à fiscalização sanitária.  
  
§ 2º Em caráter emergencial ou temporário, considerado o contexto epidemiológico 



internacional, humano, animal ou vegetal, ou a necessidade de atendimento a programas especiais 
de saúde pública que envolvam o controle sanitário de classes de produtos, fabricantes, 
exportadores ou transportadores, a autoridade sanitária poderá impedir a entrada das mercadorias 
de que trata este artigo no território nacional.  

  
Art.40. A importação, por pessoa física, de medicamentos, de alimentos de uso contínuo ou 

nutricional, bem como de reagentes para fins de diagnóstico e produtos para saúde, destinada ao 
uso individual ou próprio, será liberada mediante a apresentação à autoridade sanitária, de 
receituário do profissional competente.  

  
§1º. Excetuam-se do disposto neste artigo os medicamentos sem exigência de prescrição 

médica no território nacional, em conformidade com legislação sanitária pertinente.  
  
§2º. O receituário de que trata este artigo deverá conter informações referentes à posologia ou 

modo de uso e período de uso.  
  
§3º. O receituário de que trata este artigo, quando expedido por profissional brasileiro, deverá 

conter informações referentes ao Cadastro de Pessoa Física do profissional competente e número 
de inscrição e identificação do respectivo Conselho de Classe ao qual está vinculado.  

  
§4º Em caso de apresentação de receituário em idioma estrangeiro, a critério da autoridade 

sanitária em exercício no local de desembarque da mercadoria, poderá ser exigida a apresentação 
de sua tradução juramentada.  

  
§5º. Quando se tratar de importação de medicamento sob regime de controle especial, 

disciplinado pela Portaria SVS/MS nº. 344/98 e suas atualizações, em conformidade com o período 
determinado na referida Portaria, deverá ser apresentado, além do receituário médico, o 
documento fiscal comprobatório da aquisição do medicamento no exterior à autoridade sanitária 
em exercício no local de entrada no território nacional.  

  
Art.41. A quantidade de mercadoria pertencente à classe de medicamento ou de alimento de 

uso contínuo ou nutricional, importada por pessoa física, deve estar de acordo com a prescrição do 
respectivo profissional, devendo ser compatibilizada com o tempo de tratamento, posologia 
indicada e a forma farmacêutica ou forma física integrante da apresentação do produto.  

  
Art.42. A importação de medicamento não-sujeito a controle especial, alimento ou produtos para 

diagnósticos de uso contínuo ou nutricional, destinada ao uso individual ou próprio de pessoa 
física, intermediada por pessoa jurídica que adquirir o produto no exterior, estará sujeita à 
fiscalização sanitária antes da entrega da mercadoria ao destinatário, para fins de verificação das 
exigências sanitária integrantes deste Regulamento.  

  
SEÇÃO III  

  
LOJA FRANCA  

  
Art.43. As mercadorias, sob vigilância sanitária, expostas ao comércio em loja franca estão 

dispensadas de registro na ANVISA, devendo apresentar-se com o prazo de validade em vigência 
e em condições de uso que não ofereçam risco à saúde humana, quando de sua armazenagem e 
exposição comercial.  

  
Art.44. As mercadorias, sob vigilância sanitária, expostas ao comércio em lojas francas, devem 

estar em condições ambientais que garantam a manutenção de sua integridade.  
  



Art.45. Em atendimento a programas de fiscalização sanitária ou investigação epidemiológica, 
as mercadorias expostas em lojas francas, para fins de verificação de sua qualidade, poderão estar 
sujeitas à avaliação laboratorial.  

  
Art.46. A loja franca que operar as atividades de importar e armazenar produtos para saúde, 

cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes domissanitários e produtos para diagnóstico 
deverá ser detentora de autorização de funcionamento emitida pela área competente da ANVISA, 
para cada atividade e classe de produtos.  

  
Art.47. A loja franca que opere as atividades de armazenar deve atender ao disposto na 

legislação sanitária pertinente, relacionadas às Boas Práticas de Armazenagem de produtos 
acabados sob vigilância sanitária.  

  
Art.48. A empresa permissionária de loja franca deverá manter atualizada, para disponibilizar, 

quando solicitada pela autoridade sanitária desta ANVISA, a relação das mercadorias sob 
vigilância sanitária comercializadas, discriminando a classe de produto comercializado, nome 
comercial, número do lote ou partida, nome do fabricante, número de unidades comercializadas e 
identificação do viajante comprador.  

  
SEÇÃO IV  

  
MERCADORIAS PARA FINS DE REPOSIÇÃO DE ENFERMARIA, FARMÁCIA OU 

CONJUNTO MÉDICO DE BORDO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMBARCAÇÕES, 
AERONAVES E VEÍCULOS TERRESTRES QUE OPERAR TRANSPORTE COLETIVO 

INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS  
  
Art.49. A importação de produtos acabados, pertencentes às classes de medicamentos, 

produtos para saúde e produtos para diagnóstico, para a reposição de enfermaria, farmácia ou 
conjunto médico de bordo de veículos terrestres que operarem transporte coletivo internacional de 
passageiros, embarcações e de aeronaves, deverá submeter-se à manifestação expressa e 
favorável da autoridade sanitária competente da ANVISA.  

  
Art.50. A importação de produtos acabados, pertencentes às classes de medicamentos, 

produtos para saúde e produtos para diagnóstico para a reposição de enfermaria, farmácia ou 
conjunto médico de bordo de embarcações de bandeira brasileira ou embarcações de bandeira 
estrangeira, sob afretamento de empresa brasileira ou de aeronaves integrantes da frota aérea de 
empresa brasileira, deverá ter aprovação, pela área técnica competente da ANVISA, em Brasília, 
previamente à sua autorização de embarque no exterior a ser concedida pela autoridade sanitária 
em exercício, no local de desembarque da mercadoria.  

  
§1º Excetua-se do disposto neste artigo, a importação de mercadorias integrantes dos 

Procedimentos 1, 1A, 2, 2A e 3 do Anexo I deste Regulamento, cuja autorização de embarque no 
exterior será concedida pela autoridade sanitária competente da ANVISA, em Brasília;  

  
§2º A importação de que trata este artigo dar-se-á a partir do SISCOMEX, devendo o 

importador pleitear à autoridade sanitária competente da ANVISA sua anuência, por meio de da 
petição, de que trata do artigo 2º deste Regulamento.  

  
Art.51. O ingresso de produtos acabados, pertencentes às classes de medicamentos, produtos 

para saúde e produtos para diagnóstico, para reposição de enfermaria, farmácia ou conjunto 
médico de bordo de embarcações de bandeira estrangeira em trânsito pelo território nacional, ou 
de aeronaves e veículos terrestres que operarem transporte coletivo internacional de passageiros 
integrantes da frota de empresa estrangeira, dar-se-á pelo documento de registro de importação 
próprio, atendidas as normas regulamentares, emitidas pela autoridade competente, deverá ter 



aprovação pela área técnica competente da ANVISA em Brasília, previamente à fiscalização e 
liberação sanitária a ser concedida pela autoridade sanitária em exercício no local de entrada da 
mercadoria.  

  
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto neste artigo, o interessado deve pleitear a 

fiscalização e liberação do produto à autoridade sanitária em exercício no local de desembarque da 
mercadoria, por meio da petição, de que trata do artigo 2º deste Regulamento; acompanhada, no 
caso de embarcações e de aeronaves, de:  

  
I - cópia, visada pelo representante legal da empresa responsável pelo ingresso da mercadoria 

no território nacional, da lista oficial dos medicamentos e dos produtos para saúde que deverá 
integrar a enfermaria, farmácia ou conjunto médico de bordo, regulamentada pela autoridade 
competente do país de bandeira da embarcação, ou do país ao qual esteja vinculada a empresa 
aérea;  

  
II- declaração, assinada pelo representante legal da empresa de transporte importadora, em 

que devem constar as seguintes informações:  
  
a) não utilização das mercadorias para outra finalidade;  
  
b) identificação do meio de transporte destinatário da mercadoria, nome ou prefixo;  
  
c) nome da empresa de transporte;  
  
d) país de bandeira da embarcação ou país ao qual esteja vinculado a empresa aérea;  
  
e) nome do porto ou do aeroporto instalado no território nacional onde ocorrerá o abastecimento 

da farmácia de bordo.  
  
Art.52. Os produtos de que tratam os artigos 50 e 51 devem submeter-se à fiscalização 

sanitária obrigatória.  
  
Art.53. A conclusão da fiscalização sanitária da importação dos produtos de que tratam os 

artigos 50 e 51 dar-se-á por intermédio da autoridade sanitária em exercício, no local de 
desembarque da mercadoria.  

  
Art.54. O desembarque de medicamentos à base de substâncias entorpecentes, psicotrópicas e 

precursoras, integrantes da Portaria SVS/MS nº 344/98 e suas atualizações, de que trata os artigos 
50 e 51 deverá ocorrer nos pontos de entrada, no território nacional, autorizados em Regulamento 
Sanitário pertinente.  

  
Art.55. O controle sanitário da importação de produtos acabados, pertencentes às classes de 

produtos de higiene pessoal, saneantes domissanitários ou alimentos, destinados ao consumo de 
bordo, em embarcações, aeronaves e veículos terrestres que operem transporte coletivo 
internacional de passageiros, dar-se-á por meio de documento de registro de importação próprio, 
atendidas as normas regulamentares emitidas pela autoridade competente, devendo ser analisada 
pela autoridade sanitária competente da ANVISA em exercício, no local de desembarque, 
mediante a apresentação, pelo importador, de pleito de fiscalização e liberação sanitária da 
importação, por petição, de que trata do artigo 2º deste Regulamento  

  
Art.56. As mercadorias de que trata esta Seção devem ser de uso exclusivo e destinadas ao 

consumo interno do meio de transporte, ficando proibida a sua aplicação ou exposição em áreas 
físicas de trânsito de passageiros e demais dependências de terminais portuários, aeroportuários e 



estações e passagens de fronteira.  
  
Art.57 As mercadorias, sob vigilância sanitária, de que trata esta Seção estarão desobrigadas 

da apresentação do registro, cadastro, autorização de modelo ou da notificação da ANVISA.  
  

SEÇÃO V  
  

PRODUTOS PARA SAÚDE USADOS E RECONDICIONADOS  
  
Art.58. Será vedada a importação de produto para a saúde usado.  
  
Art.59. A importação de produto para saúde recondicionado, quando se tratar de finalidade 

comercial, receberá o tratamento administrativo previsto no Procedimento 4 do Anexo I deste 
Regulamento.  

  
Art.60. A importação de produto para a saúde recondicionado por empresa não detentora do 

registro, autorização de modelo ou cadastro na ANVISA, deverá atender ao estabelecido na Seção 
IV, Capítulo I, Título IV.  

  
Art.61 A importação de componentes de produtos para saúde deverá atender ao disposto em 

legislação sanitária pertinente.  
  

SEÇÃO VI  
  

PESQUISA CLÍNICA  
  
Art.62. O importador de fármacos, medicamentos, vacinas, produtos para saúde, produtos para 

diagnóstico, cosméticos e alimentos, destinados à pesquisa clínica, deverá, previamente ao 
embarque da mercadoria no exterior, submeter o registro do licenciamento de importação, no 
SISCOMEX, à autoridade sanitária competente da ANVISA, e m Brasília por meio de da petição de 
que trata do artigo 2º deste Regulamento.  

  
Parágrafo único. O importador, quando da solicitação de autorização de embarque no 

licenciamento de importação no SISCOMEX, deverá prestar à autoridade sanitária da ANVISA, em 
Brasília, as informações exigidas em legislação sanitária pertinente.  

  
Art.63. A importação de que trata esta Seção deverá ser submetida à fiscalização sanitária 

obrigatória, e seu deferimento e liberação sanitária dar-se-ão pela autoridade sanitária competente 
em exercício no local onde ocorrerá o desembarque aduaneiro, após o atendimento das exigências 
constantes desta Seção e aos padrões de embalagem, transporte e armazenagem, constantes da 
legislação sanitária pertinente.  

  
Art.64. A mercadoria de que trata esta Seção deverá apresentar-se, quando de sua chegada no 

território nacional, identificada e embalada, conforme descrito pelo importador, quando do pleito de 
autorização de embarque aprovado pela respectiva área técnica competente, em Brasília.  

  
Art.65. São informações obrigatórias relacionadas à identificação do material sob pesquisa 

clínica:  
  
I- número do protocolo clínico da mercadoria importada sob pesquisa clínica;  
  
II- cuidados especiais para armazenagem (temperatura, umidade, luminosidade e outros), 



quando couber;  
  
III- forma física ou farmacêutica, quando couber.  
  

SEÇÃO VII  
  

PESQUISA CIENTÍFICA  
  

SUBSEÇÃO I  
  

IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA SOB VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTINADA 
DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO QUE DESENVOLVERÁ PESQUISA CIENTÍFICA  

  
Art.66. A importação de mercadorias, sob vigilância sanitária, destinada à pesquisa científica 

deverá submeter-se à manifestação expressa e favorável da autoridade sanitária competente da 
ANVISA, previamente ao seu desembarque, no território nacional.  

  
Art.67. A importação de mercadorias de que trata esta Subseção, por destinatário direto da 

pesquisa científica ou por terceiro, pessoa jurídica, intermediário autorizado pela instituição ou 
órgão responsável por sua realização, quando ocorrer por meio de registro de licenciamento de 
importação, no SISCOMEX, deverá ser submetida à fiscalização sanitária, previamente ao 
desembarque aduaneiro, pela autoridade sanitária competente da ANVISA.  

  
§1º. A mercadoria de que trata este artigo ficará desobrigada de autorização de embarque no 

exterior.  
  
§2º. O deferimento do licenciamento de importação e a liberação sanitária de que trata este 

artigo, dar-se-ão pela autoridade sanitária competente em exercício no local onde ocorrerá o 
desembarque aduaneiro, após a fiscalização sanitária e atendimento das exigências integrantes 
deste Regulamento.  

  
Art.68. A importação de que trata esta Subseção, por meio de remessa expressa ou remessa 

postal de mercadoria sob vigilância sanitária destinada à pesquisa científica, por importador 
destinatário direto ou por terceiro, pessoa jurídica, intermediário autorizado pela instituição ou 
órgão responsável por sua realização, deverá submeter-se, previamente ao seu desembarque no 
território nacional, à fiscalização sanitária da autoridade sanitária competente.  

  
Parágrafo único. A fiscalização e a liberação sanitária da importação de que trata este artigo, 

dar-se-ão pela autoridade sanitária da ANVISA, em exercício no local onde ocorrerá o 
desembarque aduaneiro.  

  
Art.69. O importador direto ou o terceiro, pessoa jurídica, intermediário autorizado pela 

instituição ou órgão responsável por sua realização, de mercadorias sob vigilância sanitária 
destinada à pesquisa científica de que tratam os artigos 67 e 68, deve pleitear a fiscalização e a 
liberação da mercadoria à autoridade sanitária por meio de petição de que trata o artigo 2º deste 
Regulamento, acompanhada de documento firmado pelo pesquisador responsável pela execução 
e pelo dirigente máximo da instituição pesquisadora, onde deverão constar as seguintes 
informações:  

  
I- título e objeto da pesquisa;  
  
II- o período necessário à realização da pesquisa;  
  



III- o nome e endereço completo da instituição remetente;  
  
IV- país de fabricação da mercadoria importada;  
  
V- país de origem do material que integra a composição da mercadoria importada;  
  
VI- país de procedência da mercadoria importada;  
  
VII- prazo de validade da mercadoria importada;  
  
VIII- nome e endereço completo do importador;  
  
IX- nome e endereço completo da instituição destinatária,  
  
X- nome e endereço completo do local onde irá realizar-se a pesquisa;  
  
XI- número do documento e identificação do órgão oficial competente que regularizou a 

pesquisa, quando couber;  
  
XII- nome e respectivo registro no conselho de classe do pesquisador da instituição responsável 

pela pesquisa;  
  
XIII- licença sanitária ou documento correspondente válido, expedido pela autoridade 

competente do Estado, Município ou do Distrito Federal, onde se encontra instalado o laboratório 
analista, quando se tratar de exigência obrigatória constante em legislação pertinente;  

  
XIV- identificação do material, especificando-o de acordo com sua natureza, correlacionando-o 

com o objeto da pesquisa.  
  
XV- tipos de embalagem primária e secundária adequados à mercadoria importada;  
  
XVI- inscrições para fins de identificação do produto integrantes da embalagem/rótulo do 

material sob pesquisa;  
  
XVII- código ou identificação da mercadoria importada sob pesquisa;  
  
XVIII- não utilização da mercadoria importada em seres humanos.  
  
Art.70 O importador terceiro, pessoa jurídica, intermediário autorizado citado nos artigos 67 e 68 

desta Subseção, deverá, a cada importação, apresentar à autoridade sanitária em exercício no 
local de desembarque da mercadoria autorização assinada pelo dirigente máximo da instituição 
pesquisadora, contendo a identificação da mercadoria, o título e o objeto da pesquisa e o número 
de unidades importadas.  

  
SUBSEÇÃO II  

  
IMPORTAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS DE MERCADORIA SOB VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
QUE INTEGRARÁ O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA EM VIGÊNCIA.  

  
Art.71. A importação para fins comerciais, de mercadoria sob vigilância sanitária, que integrar 

uma pesquisa científica, deverá ocorrer por meio de registro de licenciamento de importação no 
SISCOMEX e ser submetida à fiscalização sanitária, previamente ao desembarque aduaneiro, pela 



autoridade sanitária competente da ANVISA.  
  
§1º. A mercadoria de que trata este artigo ficará desobrigada de autorização de embarque no 

exterior.  
  
§2º. O importador de mercadoria de que trata este artigo, regulamentada quanto a definição de 

padrões de identidade e qualidade, deverá apresentar comprovação de sua regularização na 
ANVISA.  

  
SUBSEÇÃO III  

  
DISPOSIÇÕES GERAIS  

  
Art.72. A mercadoria de que trata esta Seção deverá apresentar-se, quando de sua chegada no 

território nacional, identificada, conforme descrito em peticionamento.  
  
Art.73. O deferimento e a liberação sanitária da importação de mercadoria de que trata esta 

seção dar-se-á após o atendimento das exigências quanto aos padrões de embalagem, de 
transporte e de armazenagem constantes das legislações sanitárias pertinentes.  

  
Art.74 A importação, por pessoa física, de mercadorias destinadas à pesquisa científica, deverá 

atender ao disposto nesta Seção.  
  

SEÇÃO VIII  
  

MERCADORIAS IMPORTADAS DESTINADAS Ä D ISTRIBUIÇÃO, EXPOSIÇÃO, 
DEMONSTRAÇÃO EM EVENTOS OU FEIRAS, PESQUISA DE MERCADO, APROVAÇÃO DE 

REGISTRO OU TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTO E DE FASES 
OPERACIONAIS DE EQUIPAMENTO  

  
Art.75 A importação de produto acabado, pertencente à classe de medicamento, não 

regularizado na ANVISA, destinada à aprovação de registro e testes de controle qualidade, deve 
ter a autorização de embarque no licenciamento de importação, no SISCOMEX, da mercadoria no 
exterior, concedida pela área técnica competente da ANVISA, em Brasília.  

  
§1º Ficam sujeitas às disposições deste artigo, as amostras destinadas a estudos de 

biodisponibilidade ou bioequivalência.  
  
§2º O deferimento do licenciamento de importação e a liberação sanitária dar-se-ão em 

conformidade com o disposto no Anexo I deste Regulamento, e pela autoridade sanitária em 
exercício no local de desembarque da mercadoria.  

  
Art.76 Não será permitida a importação de medicamentos não regularizados na ANVISA, 

destinados à distribuição, exposição ou demonstração em eventos ou feiras, bem como os 
destinados à pesquisa de mercado;  

  
Art.77. A importação de produtos acabados, pertencentes às classes de produto para saúde e 

produtos para diagnóstico não regularizados na ANVISA, destinada à exposição em feiras ou 
eventos, aprovação de registro, teste de controle de qualidade, deverá ter aprovação da área 
técnica competente da ANVISA, em Brasília, previamente à sua autorização de embarque no 
licenciamento de importação, no SISCOMEX, da mercadoria no exterior, a ser concedida pela 
autoridade sanitária em exercício, no local de desembarque da mercadoria.  

  



§ 1º O deferimento do licenciamento de importação e a liberação sanitária dar-se-á em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste Regulamento, e pela autoridade sanitária em 
exercício no local de desembarque da mercadoria  

  
§ 2º. Fica proibida a importação de produtos para saúde e de produtos para diagnóstico 

destinados à pesquisa de mercado e à distribuição ou utilização em seres humanos em feiras e 
eventos.  

  
Art.78. A importação de produto acabado, pertencente à classes de saneantes domissanitários, 

não regularizado na ANVISA, destinada à distribuição, exposição ou demonstração em eventos ou 
feiras, para aprovação de registro; teste de controle de qualidade ou pesquisas de mercado, 
deverá ter aprovação pela área técnica competente da ANVISA, em Brasília, previamente à sua 
autorização de embarque no licenciamento de importação, no SISCOMEX, da mercadoria no 
exterior, a ser concedida pela autoridade sanitária em exercício, no local de desembarque da 
mercadoria.  

  
Parágrafo único. O deferimento do licenciamento de importação e a liberação sanitária dar-se-á 

em conformidade com o disposto no Anexo I deste Regulamento e pela autoridade sanitária em 
exercício no local de desembarque da mercadoria  

  
Art.79. A importação de produtos acabados, pertencentes à classe de perfumes, cosméticos, 

produtos de higiene, não regularizados na ANVISA, destinada à distribuição, exposição ou 
demonstração em eventos ou feiras, para aprovação de registro, qualidade ou pesquisas de 
mercado ou teste de controle de qualidade, deverá ser analisada e aprovada pela autoridade 
sanitária competente da ANVISA, em Brasília, previamente à sua fiscalização sanitária, a ser 
realizada pela autoridade sanitária desta ANVISA em exercício, no local de desembarque da 
mercadoria.  

  
Parágrafo único. O deferimento do licenciamento de importação e a liberação sanitária dar-se-

ão em conformidade com o disposto no Anexo I, deste Regulamento, e pela autoridade sanitária 
em exercício, no local de desembarque da mercadoria  

  
Art.80. A importação de produtos acabados, pertencentes à classe de alimentos não 

regularizados na ANVISA, destinada à exposição ou demonstração em eventos ou feiras, ou teste 
de controle de qualidade deverá ser analisada e aprovada pela autoridade sanitária competente da 
ANVISA, em Brasília, previamente à sua fiscalização sanitária, a ser realizada pela autoridade 
sanitária desta ANVISA em exercício no local de desembarque da mercadoria.  

  
§1º O deferimento do licenciamento de importação e a liberação sanitária dar-se-ão em 

conformidade com o disposto no Anexo I, deste Regulamento, e pela autoridade sanitária em 
exercício, no local de desembarque da mercadoria.  

  
§2º A importação de alimentos elaborados em caráter experimental, destinada à distribuição, 

comércio ou pesquisa de mercado para concessão de registro, deverá ter aprovação prévia à sua 
fiscalização sanitária, da área técnica competente da ANVISA, em Brasília.  

  
Art.81. A importação de mercadoria destinada à realização de testes, em fases operacionais de 

equipamentos, integrantes do processo fabril de produtos sob vigilância sanitária, deverá ser 
analisada e aprovada pela autoridade sanitária competente da ANVISA, em Brasília, previamente à 
sua autorização de embarque no exterior, a ser concedida pela autoridade sanitária desta ANVISA 
em exercício, no local de desembarque da mercadoria.  

  
Art.82. A importação, por meio de remessa expressa ou remessa postal, de mercadoria sob 

vigilância sanitária não-regularizada perante o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, destinada 



à distribuição, exposição ou demonstração em eventos ou feiras, para aprovação de registro, teste 
de controle de qualidade, teste em fases operacionais de equipamentos, integrantes do processo 
fabril de produtos e ou pesquisa de mercado, deverá submeter-se, previamente à sua chegada no 
território nacional, à aprovação da área técnica competente da ANVISA, em Brasília.  

  
Parágrafo único. A fiscalização e liberação da mercadoria de que trata este artigo dar-se-ão 

pela autoridade sanitária competente em exercício, no local de seu desembarque no território 
nacional.  

  
Art.83. O importador de mercadoria sob vigilância sanitária destinada à distribuição, exposição 

ou demonstração em eventos ou feiras, deverá pleitear a fiscalização e liberação sanitária da 
importação, por petição de que trata o artigo 2º deste Regulamento, acompanhada de documento 
firmado pelo responsável técnico e pelo representante legal da empresa importadora onde devem 
constar as seguintes informações:  

  
I- nome do responsável técnico pelo mercadoria importada, durante a realização do evento;  
  
II- modalidade de evento;  
  
III- nome e datas de realização dos eventos ou exposições;  
  
IV- endereço completo do local onde esses serão realizados;  
  
V- quantidade total da mercadoria importada;  
  
VI- especificações ou composição da mercadoria importada;  
  
VII- finalidade(s) de uso pretendida(s);  
  
VIII- prazo de validade das mercadorias;  
  
IX- pessoa física ou jurídica, responsável pelo evento;  
  
X- local de armazenagem da mercadoria no período que anteceder ao(s) evento(s);  
  
XI- responsabilidade pela não-comercialização da mercadoria e não-alteração da finalidade 

proposta;  
  
XII- responsabilidade pela não-utilização em seres humanos, quando se tratar de produtos para 

saúde e produtos para diagnóstico;  
  
XIII- certificado de Controle de Qualidade, por lote ou partida de produção, quando se tratar de 

produtos a serem distribuídos para consumo;  
  
XIV- certificado de venda livre, quando se tratar de produtos pertencentes às classes de 

cosméticos, produtos de higiene e perfume.  
  
Parágrafo único. O controle sanitário da importação de que trata este artigo deverá ser 

complementado pela autoridade competente em exercício, na unidade federada de destino da 
mercadoria.  

  
Art.84. O importador de mercadoria sob vigilância sanitária destinada à teste de controle de 



qualidade, teste em fases operacionais de equipamentos, integrantes do processo fabril, 
aprovação de registro, e pesquisa de mercado deve pleitear a fiscalização e liberação sanitária da 
importação, por meio de da petição de que trata o Art. 2º deste Regulamento, acompanhada de 
documento firmado pelo representante legal da empresa importadora onde devem constar as 
seguintes informações:  

  
I- nome do responsável técnico pela mercadoria importada;  
  
II- especificações ou composição da mercadoria importada;  
  
III- quantidade total da mercadoria importada;  
  
IV- finalidade(s) de uso pretendida(s);  
  
V- prazo de validade das mercadorias;  
  
VI- descrição da metodologia da pesquisa, se for o caso;  
  
VII- identidade dos resíduos a serem produzidos no território nacional, bem como a metodologia 

de tratamento e destino final indicados;  
  
VIII- responsabilidade pela não-comercialização da mercadoria, se for o caso e não-alteração 

da finalidade proposta;  
  

SEÇÃO IX  
  

OFÍCIO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 
PARA MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR  

  
Art.85. A empresa importadora interessada no pleito de que trata o §1º do Art. 152 do Decreto 

nº 91.030/85, ou Regulamento que o venha substituir, deverá solicitar a manifestação da 
autoridade sanitária competente da ANVISA, em Brasília, por petição de que trata o artigo 2º deste 
Regulamento.  

  
§ 1º A petição de que trata este artigo deverá estar acompanhada da documentação exigida em 

conformidade com o Anexo III, deste Regulamento.  
  
§ 2º Para cumprimento ao caput deste artigo entender-se-á como material médico-hospitalar os 

medicamentos, produtos de higiene, saneantes domissanitários, alimentos, produtos para saúde e 
produtos destinados à prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação da saúde humana, 
individual ou coletiva.  

  
§ 3º A importação de classes de produtos passíveis de registro, cadastro ou autorização de 

modelo na ANVISA, por interessado que não for detentor do documento de regularização do 
produto na ANVISA, deverá atender as disposições da Seção IV, do Capítulo I, do Título IV, deste 
Regulamento;  

  
Art.86. Fica o importador detentor do documento oficial emitido pela ANVISA, para atendimento 

ao disposto no §1º do artigo 152 do Decreto nº 91.030/85, ou instrumento legal que o venha 
substituir, em caso de reconhecimento da isenção de imposto de importação pelo órgão público 
competente, obrigado a atender, quando do uso ou exposição da mercadoria no território nacional, 
a finalidade declarada à ANVISA, quando do pleito do documento de que trata esta Seção.  



  
SEÇÃO X  

  
ÓRGÃOS E TECIDOS HUMANOS, INCLUINDO SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL, 

MEDULA ÓSSEA OU SANGUE PLACENTÁRIO PARA TRANSPLANTE.  
  
Art.87. A importação de órgãos e tecidos humanos, incluindo sangue de cordão umbilical ou 

placentário e de medula óssea, destinada à transplante, deverá ser analisada e aprovada pelo 
órgão competente da ANVISA, em Brasília, previamente à sua autorização de embarque no 
exterior, a ser concedida pela autoridade sanitária em exercício, no local de desembarque, 
mediante a apresentação das informações e documentação abaixo relacionadas:  

  
I- Dados relacionados ao paciente:  
  
a) identificação do paciente, nome, documento de identidade e CPF;  
  
b) laudo diagnóstico emitido por profissional da especialidade, credenciado perante o Sistema 

Nacional de Transplante (SNT),  
  
c)- documento comprobatório de ausência de órgão/tecido disponível no Brasil, aparentado ou 

não, emitido pelo órgão credenciado pelo SNT;  
  
II- Dados relacionados ao material doado:  
  
a) dados da instituição doadora;  
  
b) informações sobre os grupamentos sangüíneos A B/ O / RH, tipificação HLA, do doador;  
  
c) resultados de exames sorológicos do doador, para marcadores de doenças transmissíveis 

(HIV 1 e HIV 2, Sífilis, Hepatite B e C, HTLV I e II e outras que venham a ser exigidas em 
legislação pertinente);  

  
d) Informações do material doado: data de coleta, tipo de processamento, condições de 

armazenagem, data de validade e recomendações complementares relacionadas à manutenção de 
sua qualidade);  

  
e) comprovante de inexistência de doenças hereditárias, no doador;  
  
f) dados da mãe e do recém -nato doador, no caso de importação de sangue de cordão 

umbilical e placentário;  
  
g) autorização, por escrito, do receptor para a realização do transplante, assinada e com firma 

reconhecida;  
  
h) autorização dos pais ou responsável legal, quando o receptor for menor ou mentalmente 

incapaz;  
  
i)país de procedência do material a ser transplantado;  
  
j) país de origem do material a ser transplantado.  
  
§1º. Os órgãos e tecidos de que trata este artigo deverão, quando da chegada ao território 



nacional, apresentar-se com embalagem externa onde deverão estar inscritas informações sobre o 
tipo de material biológico importado (especificar órgão ou tecido) e o nome do destinatário.  

  
§2º O deferimento do licenciamento de importação e a liberação sanitária dar-se-ão pela 

autoridade sanitária em exercício, no local de desembarque da mercadoria,  
  
§3º Excetuam-se da autorização e das exigências documentais de que trata este artigo as 

importações de córneas e de cabelo humano, destinadas à confecção de perucas e apliques, 
desprovido de bulbo capilar.  

  
§4º Inclui-se ao disposto neste artigo a importação de sangue/concentrado de hemácias, não- 

disponível em território nacional, após busca nos serviços de hemoterapia brasileiros, para 
atendimento de pacientes com fenótipos raros, devidamente testados para os marcadores 
previstos na legislação vigente e respeitados os acordos internacionais vigentes.  

  
Art.88 A importação de córnea está dispensada da autorização de embarque no exterior, pela 

área técnica competente da ANVISA, em Brasília.  
  
Art.89. A liberação sanitária da importação de córneas para atendimento de paciente inscrito na 

lista da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), do Sistema Nacional 
de Trans plantes (SNT), deverá ser precedida de autorização da CNCDO da unidade federada de 
destino, onde deverão constar as seguintes informações:  

  
I- nome da empresa aérea transportadora, o número do vôo e a data e o horário previsto de sua 

chegada;  
  
II- nome do paciente e seu número de inscrição na fila de espera da CNCDO Estadual;  
  
III- nome do médico e a instituição responsável pelo transplante, cadastrados, respectivamente , 

no SNT;  
  
IV- identificação e endereço completo da instituição responsável pela coleta, tratamento e 

expedição da córnea;  
  
V- país de procedência da córnea;  
  
VI- país de origem da córnea.  
  
§1º. O importador de córneas deverá apresentar às autoridades sanitárias da ANVISA em 

exercício, no ponto de entrada, no território nacional e no local de destino, os exames sorológicos 
para marcadores de doenças transmissíveis (HIV 1, HIV 2, Hepatites B e e e Sífilis), realizados no 
país de origem, relacionados ao material biológico procedente do exterior.  

  
§2º A Coordenação de Portos, Aeroportos e Fronteiras deverá em conjunto com a CNCDO da 

unidade federada de destino do órgão, definir estratégia local, para garantir a agilidade na 
liberação sanitária das córneas e o atendimento ao disposto na legislação sanitária pertinente.  

  
§3º Ficará definida como faixa de temperatura ideal do ambiente interno de acondicionamento 

de córneas humanas a de 4º e a 6º C.  
  
§4º Ficará definido, como prazo de validade máximo tolerável para córneas humanas 

importadas o de quinze (15) dias após a data de sua retirada, desde que observadas as condições 
ambientais exigidas para a sua manutenção e conservação;  



  
Art.90. A importação de cabelos humanos, desprovidos de bulbo capilar, destinados à 

confecção de perucas e apliques, dar-se-á por registro do licenciamento de importação, no 
SISCOMEX, e em conformidade com o Anexo I, deste Regulamento, devendo a mercadoria 
apresentar-se com embalagem íntegra, em cujo rótulo estejam presentes informações referentes a 
tratamentos de esterilização ou desinfecção e desinfestação.  

  
Art.91. A importação de órgãos e tecidos humanos de que tratam os artigos 87, 89 e 90 deve 

submeter-se à fiscalização sanitária obrigatória no ponto de sua entrada, no território nacional e no 
local de destino.  

  
Art.92. O deferimento e a liberação sanitária da importação de mercadoria dar-se-ão após o 

atendimento das exigências constantes desta seção e dos padrões de embalagem, transporte e 
armazenagem, constantes das legislações sanitárias pertinentes.  

  
Art.93. A importação de órgãos e tecidos humanos não deve ser exposta a raios X.  
  
Art.94. A importação de óvulo e esperma humanos, deverá atender as exigências sanitárias 

dispostas em Regulamento próprio.  
  

SEÇÃO XI  
  

AMOSTRAS BIOLÓGICAS HUMANAS PARA FINS DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 
CLÍNICO  

  
Art.95. A importação de material de natureza biológica humana, destinada a diagnóstico 

laboratorial, dar-se-á exclusivamente por meio do registro do licenciamento de importação, no 
SISCOMEX, e submeter-se, previamente ao seu desembarque no território nacional, à fiscalização 
sanitária pela autoridade sanitária em exercício, no local de seu desembarque, no território 
nacional.  

  
Parágrafo único. Em atendimento ao disposto neste artigo, o importador deverá pleitear a 

fiscalização e liberação da mercadoria à autoridade sanitária, por meio de da petição de que trata o 
artigo 2º deste Regulamento, acompanhada de documento firmado pelo representante legal da 
empresa importadora onde devem constar as seguintes informações:  

  
I- nome e endereço completo da instituição remetente;  
  
II- país de origem da amostra;  
  
III- país de procedência da amostra;  
  
IV- nome e endereço completo da instituição destinatária;  
  
V- nome e endereço completo da instituição que realizará a análise laboratorial;  
  
VI- nome e respectivo registro no conselho de classe do responsável técnico da instituição que 

realizará a análise laboratorial;  
  
VII- licença sanitária ou documento correspondente válido, expedida pela autoridade sanitária 

competente do Estado, Município ou do Distrito Federal, onde se encontrar instalado o laboratório 
analista, quando for o caso;  



  
VIII- identificação do material biológico importado;  
  
IX- especificação o(s) tipo(s) de análise(s), para cada amostra biológica importada.  
  
Art.96. A importação de mercadorias de que trata esta Seção deverá ser submetida à 

fiscalização sanitária obrigatória, e seu deferimento e liberação sanitária dar-se-ão após o 
atendimento aos padrões de embalagem, transporte e armazenagem, integrantes das legislações 
sanitárias pertinentes.  

  
Art.97. A importação de amostras biológicas humanas, destinadas a diagnóstico laboratorial, 

por meio de pessoa física, residente em áreas geográficas de países que fazem fronteira com o 
território nacional, vizinhos de municípios brasileiros, deverá ocorrer mediante a apresentação de 
receituário médico, indicando o tipo de exame a ser realizado à autoridade sanitária em exercício, 
no posto de fronteira.  

  
Parágrafo único. As amostras de que tratam este artigo deverão apresentar-se acondicionadas 

em embalagens apropriadas.  
  

SEÇÃO XII  
  

IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS PERTENCENTES ÀS CLASSES DE MEDICAMENTOS, 
PRODUTOS PARA SAÚDE E PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS DESTINADOS A HOSPITAIS 

E ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
  
Art.98. O hospital e estabelecimento de assistência à saúde, importadores de produtos 

acabados de que trata esta Seção, para fins de diagnósticos e terapêuticos, deverá, previamente 
ao embarque da mercadoria no exterior, submeter o registro do licenciamento de importação, no 
SISCOMEX, à autoridade sanitária em exercício, no local de desembarque da mercadoria, no 
território nacional, mediante a apresentação à autoridade sanitária, de pleito de fiscalização e 
liberação sanitária da importação, por meio da petição de que trata do artigo 2º deste 
Regulamento.  

  
§1º. Fica proibida revenda ou comércio das mercadorias de que trata este artigo.  
  
§2º. As mercadorias de que trata este artigo, no momento da chegada no território nacional, 

deverão estar regularizadas na ANVISA.  
  
§3º. A importação de classes ou categorias de produtos passíveis de registro, cadastro ou 

autorização de modelo na ANVISA, por interessado que não for detentor do documento de 
regularização perante a ANVISA, deve atender as disposições da Seção IV, Capítulo I, Título IV 
deste Regulamento.  

  
§4º. A empresa importadora dos produtos de que trata esta Seção deve ser detentora de 

licença de funcionamento (alvará), ou documento correspondente válido, emitida pelos órgãos de 
vigilância sanitária do Estado, do Município ou do Distrito Federal.  

  
Art.99. O hospital e o estabelecimento de assistência à saúde de que trata esta Seção, 

importadores direto de produto acabado, estarão dispensados da apresentação de autorização de 
funcionamento da ANVISA, para a atividade de importar mercadorias pertencentes às classes de 
medicamentos, produtos para saúde e produtos para diagnósticos Parágrafo único. O hospital e o 
estabelecimento de saúde de que trata este artigo, importadores direto de medicamento que 
contenha(m) substância(s) integrante(s) das listagens da Portaria SVS/MS nº 344/98 e suas 



alterações, estão obrigados da apresentação de autorização especial de funcionamento da 
ANVISA, para a atividade de importar.  

  
TÍTULO V  

  
TRANSPORTE DE MERCADORIAS IMPORTADAS  

  
CAPÍTULO I  

  
DISPOSIÇÕES GERAIS  

  
Art.100. O transporte de mercadoria importada sob vigilância sanitária deve ocorrer em 

condições ambientais favoráveis à manutenção de sua integridade e qualidade, definidas pelo seu 
fabricante.  

  
Parágrafo único. O transporte de mercadorias a base de substâncias constantes das Listas da 

Portaria nº 344/98, e de suas atualizações, após o desembarque aduaneiro, deverá ser realizado 
por pessoa jurídica devidamente regularizada na ANVISA, para tal finalidade.  

  
Art.101. No documento Conhecimento de Embarque, deverão estar disponibilizadas à 

autoridade sanitária competente em exercício, no local de desembarque da mercadoria, no 
território nacional, além das informações já previstas no Conhecimento de Embarque, as 
relacionadas com as condições ambientais especiais para armazenagem (temperatura, umidade, 
luminosidade e outros), quando couber.  

  
Parágrafo único. As informações prestadas pelo importador no documento de que trata este 

artigo deverão corresponder, exatamente, às constatadas no desenvolvimento da fiscalização 
sanitária da mercadoria importada.  

  
CAPÍTULO II  

  
MANIFESTO DE CARGA  

  
Art.102. A empresa transportadora responsável pelo transporte aquático ou aéreo internacional 

de mercadorias de que trata este Regulamento, quando solicitado pela autoridade sanitária da 
ANVISA, deverá apresentar a cópia do manifesto de carga transportada, desembarcada ou com 
desembarque previsto em portos ou aeroportos instalados no território nacional.  

  
Art.103. A empresa transportadora responsável pelo transporte terrestre internacional de 

mercadorias de que trata este Regulamento, em caso de trânsito por estação aduaneira de 
fronteira, quando solicitado, deverá apresentar à autoridade sanitária da ANVISA em exercício, no 
local, o Manifesto Internacional de Cargas/ Despacho de Trânsito Aduaneiro - MIC/DTA.  

  
CAPÍTULO III  

  
MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS OU NACIONAIS EM ÁREAS DE 

ESTACIONAMENTO E PÁTIOS DE MANOBRAS DE MEIOS DE TRANSPORTES E DE ÁREAS 
EXTERNAS OU PERIFÉRICAS DE ESTABELECIMENTOS QUE OPEREM A ATIVIDADE DE 

ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS  
  
Art.104. As operações de movimentação de mercadorias, sob vigilância sanitária, com destaque 

para o desembarque internacional, o embarque para trânsito no território nacional e a 
armazenagem em áreas de estacionamento, pátios de manobras de meios de transportes e áreas 



externas ou periféricas de estabelecimentos alfandegados ou não, deverão ocorrer de modo a 
evitar acidentes, atender as especificações indicadas pelo fabricante para a manutenção da 
integridade do produto, matéria-prima ou insumo (temperaturas de acondicionamento e de 
armazenagem, níveis de umidade tolerados, sensibilidade à luminosidade, e outros) e manter-se 
segregadas de cargas incompatíveis.  

  
§1º. Incluem-se em especial às disposições deste artigo as mercadorias importadas, destinadas 

a regime de trânsito aduaneiro com Manifesto Internacional de Cargas/Despacho de Trânsito 
Aduaneiro - MIC/DTA; Despacho de Trânsito Aduaneiro - DTA; e Despacho de Trânsito Aduaneiro 
Simplificado - DTA-S.  

  
§2º. Caberá ao importador da mercadoria de que trata este artigo a responsabilidade pelo 

atendimento das especificações indicadas pelo fabricante, tendo em vista a garantia da 
manutenção da integridade da mercadoria.  

  
TÍTULO VI  

  
EMPRESAS ENVOLVIDAS COM A IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS SOB VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA  
  
Art.105. A empresa importadora de alimentos que exercer a atividade de armazenagem, 

quando da chegada da mercadoria ao território nacional, deverá apresentar à autoridade sanitária 
em exercício, no local de desembarque, a licença sanitária (alvará), ou documento correspondente 
válido, relativo à atividade de armazenar alimentos, expedido pela autoridade sanitária competente 
do Estado, Município ou do Distrito Federal.  

  
Parágrafo único. O importador, ou o representante do fabricante de alimentos importados, não-

detentor de licença sanitária (alvará), ou documento correspondente para a atividade de armazenar 
alimentos, deverá apresentar à autoridade sanitária em exercício, no local de desembarque da 
mercadoria, a(s) licença(s) sanitária(s) (alvará), ou documento(s) correspondente(s) válido(s), 
relativas à atividade de armazenar alimentos, expedida(s) pela autoridade sanitária competente do 
Estado, Estado, Município ou do Distrito Federal, relacionadas ao local, ou locais, onde ocorrerá a 
armazenagem do alimento importado.  

  
Art.106. A empresa importadora de produtos acabados, pertencentes às classes de 

medicamentos, produtos para diagnóstico, produtos para saúde, saneantes domissanitários , 
perfumes, cosméticos e produtos de higiene, quando solicitado, deverá informar à autoridade 
sanitária da ANVISA o(s) número(s), no que couber, da autorização de funcionamento ou 
autorização especial de funcionamento ou autorização especial para fins de ensino e pesquisa, 
emitidas pela ANVISA, válidas para a atividade de importar.  

  
Art.107. A empresa importadora de produtos semi-elaborados ou a granel, pertencentes às 

classes de medicamentos, produtos para diagnóstico, produtos para saúde, saneantes 
domissanitários, perfumes, cosméticos e produtos de higiene, quando solicitado, deve informar à 
autoridade sanitária da ANVISA, o(s) número(s), no que couber, da(s) autorização de 
funcionamento ou autorização especial de funcionamento ou autorização especial para fins de 
ensino e pesquisa válidas, para as atividades pertinentes.  

  
Art.108. É vedada a importação de matérias-primas e insumos farmacêuticos, destinados à 

fabricação de produtos pertencentes às classes de medicamentos, por empresa não-detentora de 
autorização de funcionamento ou autorização especial de funcionamento ou autorização especial 
para fins de ensino e pesquisa, emitidas pela ANVISA, válidas para a atividade de importar.  

  
Art.109. A pessoa jurídica integrante da administração pública ou por ela instituída está 



desobrigada das exigências relacionadas à autorização de funcionamento para as atividades de 
que tratam os artigos 106, 107 e 108 deste Regulamento.  

  
Parágrafo único. A pessoa jurídica integrante da administração pública ou por ela instituída, 

quando exercer atividade que envolva substância(s) ou medicamento(s) sujeitos a controle da 
Portaria SVS/MS nº 344/98 e de sua atualizações, deverá possuir autorização especial de 
funcionamento ou autorização especial para fins de ensino e pesquisa, emitidas pela ANVISA.  

  
TÍTULO VII  

 
REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS  

  
CAPÍTULO I  

 
TRÂNSITO ADUANEIRO  

  
Art.110. A empresa importadora de mercadoria, sob vigilância sanitária, interessada em utilizar-

se do regime de trânsito aduaneiro por meio do Manifesto Internacional de Carga/Despacho de 
Trânsito Aduaneiro (MIC/DTA), Despacho de Trânsito Aduaneiro (DTA) e Despacho de Trânsito 
Aduaneiro Simplificado (DTAS), deverá ter o licenciamento de importação, no SISCOMEX, 
requerido e registrado de acordo com os procedimentos descritos no Anexo I deste Regulamento.  

  
§ 1º Exclui-se da obrigatoriedade do licenciamento de importação de que trata este artigo a 

mercadoria destinada aos regimes aduaneiros de entreposto, loja franca e de uso e consumo de 
bordo de veículos terrestres que operarem transporte coletivo internacional de passageiros, 
integrantes da frota de empresa estrangeira, embarcações de bandeira estrangeira em trânsito 
pelo território nacional ou de aeronaves.  

  
§ 2º A fiscalização sanitária das mercadorias de que trata o parágrafo anterior dar-se-á em 

conformidade com o disposto neste Regulamento.  
  
§ 3º O deferimento do licenciamento de importação e a fiscalização sanitária das mercadorias, 

sob vigilância sanitária a que se refere o caput desta Seção, serão realizados pela autoridade 
sanitária da ANVISA, no local de desembarque aduaneiro.  

  
Art.111. Fica proibida a aplicação de regime de trânsito aduaneiro, à importação de 

mercadorias, sob vigilância sanitária, pertencentes às classes e categorias de produtos, abaixo 
descritas:  

  
I- substâncias e medicamentos sujeitos ao controle especial, constantes dos Procedimentos 1 e 

1A do Anexo I deste Regulamento;  
  
II- sangue, produtos hemoderivados e hemocomponentes humanos (tipos raros), constantes 

dos Procedimentos 2 , 2 A e 4 do Anexo I deste Regulamento;  
  
III- excetua-se do disposto no inciso II as importações destinadas a programas assistenciais de 

saúde, coordenados pelo Ministério da Saúde, pelas Secretarias de Estado da Saúde ou pelas 
Secretarias Municipais de Saúde, e as ocorrências de trânsito entre zonas primárias 
aeroportuárias.  

  
IV- medicamentos, vacinas, produtos para saúde, produtos para diagnóstico, cosméticos e 

alimentos, destinados à pesquisa clínica.  
  



Art.112. Em caso de denúncia ou suspeita de comprometimento da integridade da mercadoria 
ou em situações emergenciais e temporais, relacionadas ao contexto sanitário e epidemiológico 
internacional, poderá ser determinada, pela autoridade sanitária, a fiscalização sanitária da 
mercadoria, no local de entrada no País.  

  
Art.113. Em caso de importação de produto com uso proibido em território nacional ou da 

suspeita ou constatação de comprometimento da integridade da mercadoria, a autoridade sanitária 
competente da ANVISA em exercício, no local de entrada da mercadoria no País, deverá orientar a 
autoridade aduaneira a não autorizar a aplicação do trânsito aduaneiro, bem como estabelecer as 
medidas sanitárias cabíveis.  

  
CAPÍTULO II  

  
ADMISSÃO TEMPORÁRIA  

  
Art.114. A empresa interessada em manter mercadorias importadas, sob vigilância sanitária, em 

regime aduaneiro especial de admissão temporária, deverá atender aos procedimentos 
administrativos descritos no Anexo I, deste Regulamento, e submeter o pleito de fiscalização e 
liberação sanitária à analise da autoridade sanitária competente em exercício, no local de 
desembarque da mercadoria, no território nacional, por meio de petição de que trata o artigo 2º 
deste Regulamento, acompanhada de documento firmado pelo responsável técnico e pelo 
representante legal da empresa importadora, onde deverão constar as seguintes informações:  

  
I- responsabilidade por quaisquer danos à saúde dos usuários, decorrentes da exposição ou 

utilização da mercadoria no País;  
  
II- nome do responsável técnico pelo produto;  
  
III- especificações ou composição da mercadoria;  
  
IV- quantidade da mercadoria;  
  
V- finalidade(s) de uso pretendida(s);  
  
VI- prazo de validade das mercadorias;  
  
VII- período de permanência das mercadorias no território nacional;  
  
VIII- identidade dos resíduos resultantes da exposição, bem como a metodologia de tratamento 

e destino final indicada, se for ocaso;  
  
IX- responsabilidade pela não-comercialização da mercadoria e não-alteração da finalidade 

proposta;  
  
X- local onde a mercadoria ficará armazenada ou exposta no período pretendido;  
  
XI- provável data de devolução da mercadoria ao exterior.  
  
§ 1º. O deferimento da licença de importação das mercadorias sob vigilância sanitária a que se 

refere o caput deste artigo será realizado pela autoridade sanitária da ANVISA, no local de 
desembarque aduaneiro.  

  



§ 2º. Fica autorizada, para fins de regime aduaneiro especial de admissão temporária, a 
importação de mercadorias, sob vigilância sanitária, relacionadas nos Procedimentos 4, 5, 6 e 6A 
do Anexo I , excetuadas as disposições em contrário, previstas neste Regulamento.  

  
§ 3º. Fica proibida a distribuição ou utilização, em seres humanos, de produtos para saúde 

importados sob admissão temporária.  
  
Art.115. A empresa importadora deverá comprovar, desde que atendidas as normas 

regulamentares que disciplinam a aplicabilidade do regime aduaneiro especial de admissão 
temporária, à autoridade sanitária responsável pelo deferimento do licenciamento de importação da 
mercadoria, no SISCOMEX, por meio de documento próprio, a saída da mercadoria do território 
nacional, no prazo de até cinco dias úteis, após seu embarque para o exterior.  

  
Art.116. É proibida a nacionalização de mercadoria, sob vigilância sanitária, admitida sob o 

regime de admissão temporária que não atender a legislação sanitária vigente.  
  
Parágrafo único. Em caso de permanência definitiva no território nacional da mercadoria de que 

trata este Capítulo, deverão ser atendidas as exigências e procedimentos regulamentados pela 
autoridade pública competente, no tocante à sua nacionalização;  

  
CAPÍTULO III  

  
ENTREPOSTO ADUANEIRO  

  
Art.117. O importador de mercadorias, sob vigilância sanitária, que serão depositadas em 

Entreposto Aduaneiro, atendidas as normas regulamentares, que disciplinam sua aplicabilidade, 
para cada importação sob entrepostagem, deverá comunicar a concessão da permissão de 
entrepostagem, à autoridade sanitária em exercício, no local de desembarque, no território 
nacional, a utilização do benefício, por meio de petição de que trata o artigo 2º deste Regulamento.  

  
Art.118. A mercadoria importada, sob regime de entreposto aduaneiro, deverá submeter-se ao 

registro do licenciamento de importação, no SISCOMEX, antes da sua nacionalização, à 
fiscalização sanitária pela autoridade sanitária em exercício, no local de desembarque, e liberada 
após o atendimento das exigências sanitárias integrantes deste Regulamento.  

  
§1º Os produtos a que se refere o caput deste artigo não estarão sujeitos à obrigatoriedade de 

registro de licenciamento de importação antes do seu embarque no exterior.  
  
§2º É vedada a importação, sob regime de entreposto aduaneiro, das mercadorias abaixo 

relacionadas:  
  
I- substâncias e medicamentos sujeitos ao controle especial, constantes dos Procedimentos 1 e 

1A do Anexo I, deste Regulamento;  
  
II- sangue, produtos hemoderivados e hemocomponentes humanos (tipos raros), constantes 

dos Procedimentos 2 , 2 A e 4 do Anexo I, deste Regulamento;  
  
III- medicamentos, vacinas, produtos para saúde, produtos para diagnóstico, cosméticos e 

alimentos, destinada à pesquisa clínica;  
  
IV órgãos e tecidos humanos, incluindo sangue de cordão umbilical ou placentário e de medula 

óssea.  
  



TÍTULO VIII  
  

ENTREGA FRACIONADA  
  
Art.119. O deferimento do licenciamento de importação, no SISCOMEX, de mercadorias, sob 

vigilância sanitária, sob entrega fracionada, dar-se-á pela autoridade sanitária desta ANVISA em 
exercício, no local de desembarque, quando da chegada da primeira fração da importação da 
mercadoria no território nacional, devendo ser registrado no campo referente ao texto da situação 
do licenciamento de importação a seguinte ressalva: “Mercadoria sob entrega fracionada.  

  
Obrigatória a fiscalização sanitária das remessas fracionadas de que trata esta importação no 

local de desembarque”.  
  
Parágrafo único. No atendimento ao disposto neste artigo, o importador deverá apresentar à 

autoridade sanitária em exercício, no local desembarque da mercadoria, documento assinado pelo 
representante legal da empresa, se responsabilizando pela informação de cada remessa fração de 
mercadoria.  

  
Art.120. As frações da importação de que trata este artigo deverão ser submetidas à 

fiscalização sanitária pela autoridade sanitária da ANVISA, no local de desembarque aduaneiro, e 
sua liberação sanitária deverá estar condicionada ao cumprimento do disposto neste Regulamento.  

  
Parágrafo único. Caberá ao importador comunicar à autoridade sanitária em exercício, no local 

de desembarque da mercadoria, com antecedência mínima de doze horas, a chegada de cada 
remessa da fração do total da mercadoria importada.  

  
TÍTULO IX  

  
DEFERIMENTO ANTECIPADO DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO  

  
Art.121. O licenciamento de importação, no SISCOMEX, de mercadorias, sob vigilância 

sanitária consideradas como perecíveis, e as destinadas à órgãos da administração pública, direta 
ou indireta, federal, estadual ou municipal, inclusive autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações públicas, poderá ser deferido antecipadamente pela autoridade 
sanitária, no local de desembarque aduaneiro, com a ressalva, no campo referente ao texto da 
situação: “Mercadoria sob pendência sanitária, não liberada à exposição ou consumo humano e 
sujeita a fiscalização sanitária no local de desembarque no território nacional”.  

  
§ 1º A mercadoria sob vigilância sanitária de que trata este artigo estará sujeita à fiscalização 

sanitária pela autoridade sanitária desta ANVISA, em exercício, no local de desembarque.  
  
§ 2º A empresa importadora, beneficiária do deferimento antecipado da licença de importação, 

deverá comunicar, com antecedência de quarenta e oito horas, à autoridade sanitária, para fins de 
fiscalização sanitária, a chegada da mercadoria no território nacional, por meio de documento 
assinado pelo representante legal da empresa.  

  
Art.122. O licenciamento de importação, no SISCOMEX, de mercadorias sob vigilância 

sanitária, em cujo campo da ficha de negociação, constar a informação de que se trata de 
importação sob pagamento antecipado, poderá ser deferido pela autoridade sanitária no local de 
desembarque aduaneiro, com a ressalva no campo referente ao texto da situação: “Mercadoria sob 
pendência sanitária, não liberada à exposição ou consumo humano e sujeita à fiscalização 
sanitária, no local de desembarque, no território nacional ”.  

  



§1º A mercadoria sob vigilância sanitária, de que trata este artigo estará sujeita à fiscalização 
sanitária pela autoridade sanitária desta ANVISA em exercício, no local de desembarque, no 
território nacional.  

  
§ 2º A empresa importadora, beneficiária do deferimento antecipado da licença de importação, 

deve comunicar, com antecedência de quarenta e oito horas, à autoridade sanitária, para fins de 
fiscalização sanitária, a chegada da mercadoria no território nacional, por meio de documento 
assinado pelo representante legal da empresa.  

  
Art.123. No caso de não-efetivação da importação das mercadorias de que trata este Título, no 

prazo de vigência da licença de importação, com base no pleito justificado do importador, poderá 
ser concedida, pela autoridade sanitária da Coordenação de Vigilância Sanitária de Portos, 
Aeroportos e Fronteiras anuente, a prorrogação do prazo de validade do licenciamento de 
importação por um período máximo de noventa dias a contar do término de sua vigência .  

  
TÍTULO X  

  
REGIME DE DRAWBACK  

  
Art.124. A empresa interessada em ingressar mercadorias, sob vigilância sanitária, em regime 

aduaneiro especial de “drawback”, deverá atender aos procedimentos administrativos descritos no 
Anexo I, deste Regulamento, e submeter o pleito de fiscalização e liberação sanitária à analise da 
autoridade sanitária competente em exercício, no local de desembarque aduaneiro, por meio da 
petição de que trata o artigo 2º deste Regulamento, acompanhada de documento, firmado pelo 
responsável técnico e pelo representante legal da empresa importadora, onde devem constar as 
seguintes informações:  

  
I- não-utilização, no território nacional, da mercadoria;  
  
II- nome do responsável técnico pelo projeto relacionado à mercadoria importada, sob vigilância 

sanitária;  
  
III- especificações ou composição da mercadoria importada;  
  
IV- estágio de processo de fabricação que a mercadoria importada, sob vigilância sanitária, 

apresenta quando de sua entrada no território nacional;  
  
V- quantidade total da mercadoria importada;  
  
VI- finalidade(s) de uso pretendida(s);  
  
VII- prazo de validade da mercadoria importada;  
  
VIII- período de permanência da mercadoria no território nacional, se for o caso;  
  
IX- identidade dos resíduos originários do processo fabril, bem como a metodologia de 

tratamento e destino final indicado;  
  
X- não-comercialização da mercadoria e não-alteração da finalidade;  
  
XI- provável data de devolução da mercadoria ao exterior.  
  



§ 1º O deferimento do licenciamento de importação das mercadorias, sob vigilância sanitária, a 
que se refere o caput deste artigo, será realizado pela autoridade sanitária da ANVISA, no local de 
desembarque aduaneiro, mediante a fiscalização sanitária da mercadoria;  

  
§ 2º No caso de impossibilidade de atendimento das exigências documentais, relacionadas à 

autorização de embarque da mercadoria no exterior, dispostas neste Regulamento, a importação 
deverá ter aprovação da área técnica competente da ANVISA, em Brasília, previamente à sua 
autorização de embarque no exterior, a ser concedida pela autoridade sanitária em exercício, no 
local de desembarque da mercadoria.  

  
§ 3º É proibida a nacionalização de mercadoria, sob vigilância sanitária, admitida sob o regime 

de “drawback” que não atender a legislação sanitária vigente.  
  
Art.125. O importador de que trata este Título deverá comprovar à autoridade sanitária que 

deferir o licenciamento de importação da mercadoria, no SISCOMEX, por meio de documento 
próprio, a saída da mercadoria do território nacional, no prazo de até cinco dias úteis, após seu 
embarque para o exterior.  

  
TÍTULO XI  

  
RETORNO PARA O TERRITÓRIO NACIONAL DE MERCADORIAS SOB VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA EXPORTADAS  
  
Art.126. O retorno para o território nacional de mercadoria, sob vigilância sanitária, exportada 

deverá obedecer ao disposto neste Regulamento.  
  
§ 1º A mercadoria de que trata este Título deverá ser submetida à fiscalização sanitária antes 

do desembarque aduaneiro e entrega ao consumo.  
  
§ 2º O importador deverá apresentar à autoridade sanitária em exercício, no local de 

desembarque aduaneiro, as informações referentes ao motivo da devolução e o(s) respectivo(s) 
laudo(s) de análise laboratorial realizados no exterior, se for o caso.  

  
§ 3º No caso de devolução de mercadorias, por motivo de laudo laboratorial insatisfatório, a 

área técnica competente da ANVISA, em Brasília, deverá orientar a autoridade sanitária em 
exercício, no local de desembarque da mercadoria, quanto aos procedimentos sanitários a serem 
adotados.  

  
§ 4º. Caberá à área técnica competente da ANVISA, em Brasília, no caso de devolução de 

mercadorias não-regularizadas perante o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, orientar a 
autoridade sanitária em exercício, no local de desembarque da mercadoria, quanto aos 
procedimentos sanitários a serem adotados.  

  
TÍTULO XII  

  
CAPÍTULO I  

  
DEVOLUÇÃO PARCIAL OU TOTAL PARA O EXTERIOR DE MERCADORIAS SOB 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA IMPORTADAS INTERDITADAS  
  
Art.127. O pleito de devolução, parcial ou total, ao exterior, das mercadorias importadas, sob 

vigilância sanitária interditadas, inclusive as integrantes de doações, em função do não-
cumprimento das exigências sanitárias de que trata este Regulamento, deverá ser autorizado pela 



Gerência Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras da ANVISA que deverá expedir documentação 
de alerta sanitário .  

  
§ 1º. Em caso de concessão do pleito de que trata este artigo, caberá ao importador comprovar 

à autoridade sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras em exercício, no estado em que a 
mercadoria se encontrar, apreendida ou interditada, a sua efetiva saída do território nacional, por 
meio de documento próprio, no prazo de até cinco dias úteis, após o embarque para o exterior.  

  
§ 2º. Caberá ao importador custear as despesas relacionadas à devolução parcial ou total das 

mercadorias importadas, sob vigilância sanitária.  
  

CAPÍTULO II  
  

RETORNO DE MERCADORIAS SOB VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MESMO ESTADO, OU 
APÓS CONSERTO, REPARO OU RESTAURAÇÃO NO EXTERIOR QUE TENHAM SIDO 

SUBMETIDAS À EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA  
  
Art.128. O importador de mercadorias, sob vigilância sanitária, no mesmo estado, submetidas à 

exportação temporária, em função de conserto, reparo ou restauração no exterior, deverá 
submeter o pleito de fiscalização e liberação sanitária à autoridade sanitária competente em 
exercício, no local de desembarque aduaneiro, por meio da petição de que trata o artigo 2º deste 
Regulamento, acompanhada de visto para a saída de mercadoria para o exterior da ANVISA.  

  
§ 1º As mercadorias de que trata este artigo deverão submeter-se a cadastro, no posto de 

vigilância sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras, previamente ao seu embarque, no exterior 
mediante a apresentação pelo exportador, pessoa física ou jurídica, dos seguintes documentos:  

  
I- identificação da pessoa física e CPF;  
  
II- nome da empresa e CNPJ;  
  
III- fatura comercial ou declaração de propriedade mercadoria, na qual conste as especificações 

técnicas da mercadoria, assinada pelo exportador;  
  
IV- Declaração da finalidade de exportação e o local de destino no exterior da mercadoria sob 

vigilância sanitária, assinada pelo exportador.  
  
§ 2º Será obrigatória a fiscalização sanitária da mercadoria de que trata este artigo quando de 

seu retorno ao território nacional.  
  
§ 3º Ficará o importador desobrigado da apresentação de documento de regularização do 

produto na ANVISA.  
  

TÍTULO XIII  
  

ADASTRO DE TERCEIROS LEGALMENTE HABILITADOS A REPRESENTAR O 
IMPORTADOR  

  
Art.129. A pessoa, física ou jurídica, interessada em representar, perante a ANVISA, o 

importador de mercadorias, sob vigilância sanitária, de que trata este Regulamento, deverá, 
previamente à importação, estar cadastrada e certificada pela Coordenação de Vigilância Sanitária 
de Portos, Aeroportos e Fronteiras da ANVISA, instalada no estado onde ocorrerá o desembarque 
aduaneiro.  



  
§1º O cadastro de que trata este artigo dar-se-á mediante a apresentação dos documentos e 

informações abaixo relacionados:  
  
I- cópia da inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou CNPJ ou CPF, se for o caso;  
  
II- procuração do importador, habilitando-o, no que couber, a peticionar a fiscalização e a 

liberação sanitária da importação perante a ANVISA, a apresentar documento técnico-
administrativo relacionado à importação, a receber e a apresentar defesa de termos legais, a 
informar a data da expiração da Procuração e outras informações de interesse do importador;  

  
III- documento, assinado pelo representante legal do importador, contendo relação nominal e os 

respectivos Cadastros de Pessoas Físicas dos funcionários da empresa legalmente habilitada, a 
acompanhar parte ou a totalidade da importação, protocolar documentos nesta ANVISA e a 
receber termos legais.  

  
§ 2º Fica estabelecido o prazo de sessenta dias a contar da vigência deste Regulamento para a 

adequação das obrigações dispostas neste artigo.  
  

TÍTULO XIV  
  

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  
  
Art.130. As importações realizadas por missões diplomáticas não enquadradas no conceito de 

mala diplomática, nos termos do Decreto nº 56.435, de 8 de junho de 1965, estarão sujeitas às 
disposições deste Regulamento.  

  
Parágrafo único. Fica proibida a importação de mercadorias, sob vigilância sanitária, por meio 

de mala diplomática ou consular, em função da finalidade a que se destina esse tipo de remessa, 
conforme previsto em legislação pertinente.  

  
Art.131. A importação de mercadoria não sujeitas à fiscalização sanitária, em função da 

finalidade de importação, cuja classificação tarifária (NCM/SH) integrar a listagem e os 
Procedimentos previstos no Anexo I, deste Regulamento, terá o deferimento do licenciamento de 
importação pela autoridade sanitária em exercício, no local de desembarque, mediante a 
apresentação de requerimento assinado pelo representante legal da empresa, contendo as 
seguintes informações:  

  
I- finalidade a que se destina a importação;  
  
II- endereço do local de armazenagem da mercadoria em área externa ao recinto alfandegado;  
  
III- nome comercial e nome do princípio ativo, em caso de produto acabado ou a granel;  
  
IV- nome comum ou químico em caso de matéria-prima;  
  
V- informação sobre a regularização da mercadoria no órgão competente, se houver;  
  
VI- informação sobre a regularização da empresa no órgão competente, se houver.  
  
§ 1º A importação de que trata este artigo estará isenta de recolhimento de Taxa de 

Fiscalização de Vigilância Sanitária, da apresentação da documentação sanitária de que tratam os 



Quadros do Anexo I, deste Regulamento, e de fiscalização sanitária.  
  
§ 2º A importação de matérias-primas integrantes das listas da Portaria SVS/MS nº 344/98 e 

suas atualizações e de medicamentos que as contenham, destinadas à medicina veterinária, 
deverá submeter-se ao tratamento administrativo, previsto no Procedimento 1, 1 A e 3, do Anexo I, 
deste Regulamento.  

  
3º Em atendimento ao disposto neste artigo a autoridade sanitária deverá registrar no campo 

referente ao texto da situação do licenciamento de importação:  
  
“Mercadoria não sujeita a Vigilância Sanitária, em conformidade com requerimento de 

importação apresentado pelo Importador “.  
  
Art.132. Além dos procedimentos de importação previstos neste Regulamento, deverão ser 

observadas todas as medidas e formalidades previstas em outros dispositivos legais que visarem 
resguardar a saúde do consumidor e da coletividade, inclusive quanto à suspensão temporária ou 
definitiva de importação.  

  
Art.133. As informações relativas à importação de mercadorias, sob vigilância sanitária, 

prestadas pelo importador ou seu representante legal habilitado, por meio de petições, 
licenciamento de importação ou de documentação técnico-administrativa, deverão corresponder, 
exatamente às constatadas no desenvolvimento da fiscalização sanitária da mercadoria importada.  

  
Art.134. As ações de vigilância sanitária complementares, relacionadas ao cumprimento de 

exigências sanitárias de mercadorias importadas, sob Termo de Guarda e Responsabilidade, 
poderão ser delegadas, por meio de instrumento legal e administrativo apropriado, aos órgãos 
competentes da hierarquia organizacional do Sistema Único de Saúde.  

  
Art.135. A autoridade sanitária poderá, a qualquer tempo, exigir comprovação documental das 

informações fornecidas pelo importador ou seu representante legal, respeitadas as exigências 
legais.  

  
Art.136. A mercadoria importada, sob vigilância sanitária, apreendida e ou interditada por outras 

autoridades públicas, que operarem a prestação de serviços na área de importação, somente será 
liberada à finalidade a que se destina, bem como a exposição ou consumo humano, no território 
nacional, após autorização da autoridade sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras em 
exercício, no estado em que a mercadoria se encontra apreendida ou interditada.  

  
Parágrafo único. Inclui-se nas disposições deste artigo a mercadoria importada, sob vigilância 

sanitária, destinada à doação, leilão ou qualquer outro instrumento que viabilize sua exposição, 
contato ou consumo por seres humanos.  

  
Art.137. A importação de produtos acabados sujeitos à vigilância sanitária, regulamentada 

quanto ao caráter de excepcionalidade, deverá ter a autorização de embarque das mercadorias no 
exterior, por intermédio do SISCOMEX, concedida pela autoridade sanitária em exercício no local 
de desembarque.  

  
§1º A concessão de excepcionalidade à importação de produtos acabados, não previstos neste 

artigo, será ato exclusivo da presidência da ANVISA.  
  
§2º A importação de que trata o parágrafo anterior, dar-se-á por meio de do registro de 

licenciamento de importação no SISCOMEX.  
  



§ 3º A autorização de embarque no exterior, o deferimento do licenciamento de importação e a 
liberação das mercadorias, de que trata o § 1º deste artigo, atendidas às formalidades de 
concessão da excepcionalidade, dar-se-á pela autoridade sanitária competente da ANVISA em 
exercício no local de desembarque.  

  
Art. 138. A mercadoria importada de que trata este Regulamento, não prevista em documento 

de importação, deverá ser interditada.  
  
Art.139. A validade da autorização de embarque, concedida pela autoridade sanitária, no campo 

do texto da situação da licença de importação, será de até cento e vinte dias, inclusive, contados a 
partir de sua anuência.  

  
Art.140. A critério da autoridade sanitária, poderá ser exigida a tradução juramentada dos 

Certificados, rótulos e demais documentos apresentados em língua estrangeira na importação.  
  
Art.141. As Coordenações de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras, a partir do 

volume de entrada de mercadorias importadas por Posto de Vigilância Sanitária sob sua 
Coordenação; da oferta e da capacidade técnica da rede laboratorial oficial e credenciada local e 
nacional, instalada para atendimento de análises fiscal e de controle de mercadorias importadas; 
da disponibilidade de recursos humanos em exercício na Coordenação; a freqüência de 
importação de classes e categorias de mercadorias sob vigilância sanitária, por empresas, seus 
respectivos volumes de importação e número de fiscalizações sanitárias com resultados 
satisfatórios e insatisfatórios e das orientações das áreas técnicas da ANVISA, em Brasília, quanto 
ao atendimento de programas fiscais e inspeções físicas de mercadorias importadas, deverão 
propor para a aprovação da Gerência Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras a instalação de um 
programa anual de fiscalização sanitária, em que deverão estar inseridos os percentuais de 
amostragem de fiscalização sanitária, documental, físico e laboratorial, para os tipos de empresas 
e de classes e categorias de mercadorias.  

  
Parágrafo único. O programa de fiscalização sanitária de que trata este artigo deve ser 

submetido à aprovação da Gerência Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras ao encerramento do 
5º bimestre anual, tendo como orientação o contexto de importação dos últimos doze meses que 
antecedem o referido bimestre e os programas fiscais estabelecidos pelas áreas técnicas da 
ANVISA, em Brasília.  

  
Art.142. As medidas previstas neste Regulamento para o controle sanitário das mercadorias 

importadas poderão, mediante a celebração de convênio entre instituições anuentes do Sistema de 
Comércio Exterior - Módulo Importação, ser executadas de forma integrada pelas instituições 
envolvidas.  

  
Parágrafo único. Para atendimento do disposto neste artigo, as instituições conveniadas 

harmonizarão:  
  
I- a conduta de fiscalização sanitária a ser adotada, por categoria de risco dos produtos;  
  
II- a metodologia de coleta, transporte e análise laboratorial, por categoria das mercadorias 

importadas;  
  
III- a definição do(s) laboratório(s) responsável(eis) pela análise referida no inciso II supra, por 

tipo de análise;  
  
IV- programa de Capacitação de Agentes Fiscais;  
  



V- cronograma de implantação do sistema harmonizado de fiscalização sanitária e fitossanitária 
das mercadorias importadas.  

  
Art.143. Os casos não previstos na presente Resolução serão analisados e resolvidos pela 

Diretoria Colegiada da ANVISA, ou por intermédio de diretor por ela designado.  
  
  

. NOTA DO EDITOR: Os Anexos da Resolução - RDC Anvisa nº 01, de 06 Dezembro de 2003 
encontram-se arquivados. Os interessados em tais Anexos, devem entrar em contato com a 
Âmbito Comercial Ltda.  

  
  

 


