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INTRODUÇÃO À LEI N. 6.360/1976 E CONCEITOS IMPORTANTES

Olá, pessoal! O concurso da Anvisa é realidade! Vamos estudar para garantir 
a aprovação!

Neste artigo, vamos abordar alguns aspectos referentes à Lei de Vigilância 
Sanitária (Lei n. 6.360/1976), que dispõe acerca dos produtos farmacêuticos. 

Essa lei abrange a regulamentação de todas as etapas de manipulação de 
produtos sujeitos à Vigilância Sanitária: o registro desses produtos; autorização 
das empresas e do licenciamento dos estabelecimentos; responsabilidade téc-
nica; rotulagem; publicidade; embalagens; meios de transporte; infrações; pena-
lidades; fiscalização; e controle de qualidade dos medicamentos.

Vamos esquematizar quais são esses produtos sujeitos à Vigilância Sanitária 
pela Lei n. 6.360/1976:

A manipulação desses produtos, em todas as suas etapas de processo pro-
dutivo, deve ser fiscalizada pela Anvisa. Acompanhe as etapas desse processo 
produtivo de forma esquematizada: 

Observe como é ampla essa fiscalização: inclui desde a extração do produto 
até a sua expedição. Desse modo, todas as empresas, que atuarem em qual-
quer momento desse processo produtivo dos produtos sujeitos à Vigilância Sani-
tária, deverão ter autorização de funcionamento da Anvisa.
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Atenção!

Quando a Lei n. 6.360/1976 foi instituída, essa competência era do Ministério 
da Saúde. Em 1999, com a Lei n. 9.782/1999, a ANVISA foi criada, e, nessa 
ocasião, essa competência passou para a Anvisa. Observe o art.7º da Lei n. 
9.782/1999:

Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto 
nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo:
VII – autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importa-
ção dos produtos mencionados no art. 8º desta Lei e de comercialização de medi-
camentos; 
VIII  –  anuir  com  a  importação  e  exportação  dos  produtos mencionados  no  art. 
8º desta Lei;
IX – conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação;

Desse modo, quando a Anvisa foi criada, as competências referentes à Vigi-
lância Sanitária passaram para essa autarquia. Para atender as novas compe-
tências, o Ministério da Saúde passou também o suporte técnico e patrimonial, 
obrigações, direitos e receita.

Acompanhe a leitura da Lei n. 9.782/1999: 

Art. 30. Constituída a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a publicação 
de seu regimento interno pela Diretoria Colegiada, ficará a Autarquia, automatica-
mente, investida no exercício de suas atribuições, e extinta a Secretaria de Vigilân-
cia Sanitária. 
Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – transferir para a Agência o acervo técnico e patrimonial, obrigações, direitos e 
receitas do Ministério da Saúde e de seus órgãos, necessários ao desempenho de 
suas funções;
II – remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério da Saúde 
para atender as despesas de estruturação e manutenção da Agência, utilizando 
como recursos as dotações orçamentárias destinadas às atividades finalísticas e 
administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de 
despesas previstos na Lei Orçamentária em vigor.
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Vamos praticar:

Direto do concurso

1. (IADES/PC-DF/2016) No que se refere à Lei Federal n. 6.360/1976, é correto 
afirmar que essa lei 
a. Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, 

as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes 
e outros produtos. 

b. Trata especificamente da rotulagem de produtos farmacêuticos.
c. Dispõe sobre importação de bens de serviço. 
d. Dispõe especificamente sobre a venda ilegal de medicamentos. 
e. Trata sobre a importação, produção, venda e propaganda de drogas de 
abuso. 

Comentário

Gabarito: a
O art. 1º, da Lei n. 6.360/1976, detalha que essa lei dispõe sobre a Vigilância 
Sanitária  a  qual  ficam  sujeitos  os  medicamentos,  as  drogas,  os  insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos.
Vamos detalhar o que são cada um desses produtos a fim de que você consiga 
entender melhor essa lei e acertar as questões dentro dessa temática. 

I – Droga – substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa 
ou sanitária;
Observe como isso foi cobrado na prova:

2. (CETRO/ANVISA/2013/ADAPTADA) Droga é o produto farmacêutico, tecni-
camente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 
para fins de diagnóstico.

Comentário

Gabarito: E
Esse é o conceito de medicamento, conforme podemos conferir a seguir:

II – Medicamento – produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, 
com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico;
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3. (CETRO/ANVISA/2013/ADAPTADA) Medicamento é a substância ou maté-
ria-prima que tem a finalidade medicamentosa ou sanitária.

Comentário

Gabarito: E
A banca inverteu os conceitos de droga e medicamento.

Para você não esquecer!

III – Insumo Farmacêutico – droga ou matéria-prima aditiva ou complemen-
tar de qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos, quando for o 
caso, e seus recipientes;

IV – Correlato – a substância, produto, aparelho ou acessório não enqua-
drado nos conceitos anteriores, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e 
proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambien-
tes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, 
os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veteri-
nários;

Direto do concurso

4. (CRF/2015/ADAPTADA)  Os  correlatos  dizem  respeito  às  matérias-primas 
destinadas a emprego em medicamentos,  também conhecidos como exci-
pientes farmacêuticos.



5

Introdução à Lei n. 6.360/1976 e Conceitos Importantes
LEGISLAÇÕES

Prof.ª Fernanda Barboza

www.grancursosonline.com.br

Comentário

Gabarito: E
Esse é o conceito de Insumo farmacêutico e não de correlatos.

III – Produtos de Higiene – produtos para uso externo, antissépticos ou não, 
destinados ao asseio ou à desinfecção corporal, compreendendo os sabonetes, 
xampus, dentifrícios, enxaguatórios bucais, antiperspirantes, desodorantes, pro-
dutos para barbear e após o barbear, estípticos e outros;

IV – Perfumes – produtos de composição aromática obtida à base de subs-
tâncias naturais ou sintéticas, que, em concentrações e veículos apropriados, 
tenham como principal finalidade a odorização de pessoas ou ambientes, incluí-
dos os extratos, as águas perfumadas, os perfumes cremosos, preparados para 
banho e os odorizantes de ambientes, apresentados em forma líquida, geleifi-
cada, pastosa ou sólida;

V – Cosméticos – produtos para uso externo, destinados 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, 
bases de maquilagem e óleos cosméticos, ruges, "blushes", batons, lápis labiais, 
preparados antissolares, bronzeadores e simulatórios, rímeis, sombras, deline-
adores, tinturas capilares, agentes clareadores de cabelos, preparados para 
ondular e para alisar cabelos, fixadores de cabelos, laquês, brilhantinas e simila-
res, loções capilares, depilatórios e epilatórios, preparados para unhas e outros;
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Veja como foi cobrado pela sua banca Cespe:

Direto do concurso

5. (CESPE/2007) Cosméticos e perfumes são objeto de controle e fiscalização 
da Anvisa.

Comentário

Gabarito: C
A  Lei  n.  6.360/1976  inclui  os  cosméticos  e  perfumes  sob  a  fiscalização  da 
Anvisa.

VI – Corantes – substâncias adicionais aos medicamentos, produtos dietéti-
cos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene e similares, saneantes domissa-
nitários e similares, com o efeito de lhes conferir cor e, em determinados tipos de 
cosméticos, transferi-la para a superfície cutânea e anexos da pele;

VII – Saneantes Domissanitários – substâncias ou preparações destinadas 
à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos 
e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água compreen-
dendo:

a) inseticidas – destinados ao combate, à prevenção e ao controle dos inse-
tos em habitações, recintos e lugares de uso público e suas cercanias;

b) raticidas – destinados ao combate a ratos, camundongos e outros roedo-
res, em domicílios, embarcações, recintos e lugares de uso público, contendo 
substâncias ativas, isoladas ou em associação, que não ofereçam risco à vida 
ou à saúde do homem e dos animais úteis de sangue quente, quando aplicados 
em conformidade com as recomendações contidas em sua apresentação;

c) desinfetantes – destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, 
micro-organismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes;

d) detergentes – destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes 
e vasilhas, e a aplicações de uso doméstico.
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Veja como foi cobrado pelo CESPE:

Direto do concurso

6. (CESPE/2013) No que se refere à produção de cosméticos, perfumes, pro-
dutos de higiene pessoal e domissanitários, julgue o próximo item.

Produtos de uso externo, antissépticos ou não, destinados ao asseio ou à 
desinfecção corporal, como, por exemplo, sabonetes, xampus, dentifrícios, 
enxaguatórios  bucais  e  desodorantes,  são  os  considerados  produtos 
domissanitários.

Comentário

Gabarito: E
Os antissépticos não estão incluídos como domissanitários, mas sim como 
produtos de higiene corporal.

Observe os conceitos: 

Saneantes domissanitários são substâncias ou preparações destinadas à 
higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos 
e públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de água, como os 
inseticidas, raticidas, desinfetantes e detergentes. 
Produtos de higiene pessoal  são produtos de uso externo, antissépticos 
ou não, destinados ao asseio ou desinfecção corporal, compreendendo os 
sabonetes,  xampus,  dentifrícios,  enxaguatórios  bucais,  antiperspirantes, 
desodorantes, produtos para barbear e pós-barba, estípticos e outros.

Vamos nessa, com foco total rumo a sua aprovação! Espero vocês nos cursos 
do Gran Cursos Online para Anvisa! 

Queremos caminhar com você no seu processo de aprovação!


