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1   INTRODUÇÃO 

O aleitamento materno é a melhor forma de alimentar crianças pequenas. O leite 

materno contém todos os nutrientes essenciais para o adequado crescimento e 

desenvolvimento infantil, além de fornecer fatores imunológicos que protegem as crianças 

contra infecções, alergias e doenças crônicas.  

Todavia, por fatores sociais, econômicos e políticos constata-se que a adoção da 

prática à amamentação não é universal. Dados de pesquisas realizadas no Brasil mostram 

uma tendência crescente nas taxas de aleitamento materno no país, embora ainda distante 

do ideal preconizado. O principal desafio continua sendo a prática do aleitamento materno 

exclusivo.  

Os dados mais recentes são provenientes da Pesquisa Nacional de Demografia e 

Saúde (PNDS) realizada em 2006, que entrevistou no domicílio mães ou cuidadores de 5000 

crianças menores de 5 anos. Os resultados mostram que no primeiro dia de vida 99,5% das 

crianças foram amamentadas, melhora importante em comparação com as 70,8% da PNDS 

de 1996. A amamentação na primeira hora de vida, que é o parâmetro ideal, ainda está 

por ser alcançado: passou de 32,8% em 1996 para 43,0% em 2006. A duração mediana do 

aleitamento materno apresentou um aumento substancial, tendo evoluído dos 2,5 meses 

em 1975, para 7,0 meses em 1996 e para 14 meses em 2006. Já a amamentação exclusiva 

entre as crianças menores de 4 meses não avançou nos últimos dez anos, apresentando 

uma freqüência de 42,1 e 48,0%, respectivamente em 1996 e 20061.   

De acordo com a Estratégia Global para alimentação de lactentes e crianças 

pequenas, é necessário assegurar políticas de promoção, proteção e apoio à amamentação 

exclusiva até seis meses e continuada, junto à alimentação complementar até os dois anos 

ou mais, como forma de fortalecer a cultura da amamentação e diminuir o desmame 

precoce2.   

Dentre os diversos fatores determinantes para o declínio da amamentação destaca-

se o marketing não ético das indústrias de alimentos infantis. No Brasil a disseminação do 

aleitamento artificial decorreu de fatores em paralelo, como o intenso processo de 

urbanização do estilo de vida, a distribuição dos excedentes de produção de leite em pó no 
                                                 
1
 Giugliani ERJ. Política e situação do aleitamento materno no Brasil. Apresentado no Seminário Amamentando 

às Segundas, no Instituto de Saúde/SES-SP, em 08 de dezembro de 2008 
 
2
 Organização Mundial da Saúde (OMS). Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) Estratégia Global 

para Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância. São Paulo: Ibfan Brasil; 2005 
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período pós-guerra, importação do produto e do próprio crescimento de produção do leite 

em pó no país a partir dos anos 19403.  

A produção do leite em pó representava uma conquista tecnológica, ao possibilitar 

a industrialização de um produto para algumas situações específicas nas quais a falta de 

uma alternativa ao leite materno poderia levar a conseqüências fatais. Essa conquista 

acabou propiciando a disseminação indiscriminada do aleitamento artificial, uma vez que o 

seu consumo passou a ser condicionado pelas regras e leis do capitalismo4.  

Certamente os lucros das companhias não seriam satisfatórios se somente o 

mercado de especificidades fosse atingido. Com isso, passou-se a criar a necessidade do 

uso desses produtos para os bebês em geral, por meio de estratégias de marketing que 

tendo o médico como o principal agente propagador levaram à cultura do desmame 

precoce6,5. 

Sobre a premissa da especificidade e da exceção que a indústria de alimentos 

infantis constrói a cultura do uso do leite em pó. Data do ano de 1916 a primeira alusão ao 

leite artificial, sendo que no conjunto da propaganda o tema central era o aleitamento 

materno e em nome da exceção ofereciam-se estimulantes da lactação conjugado à idéia 

de que a criança gorda era sinônimo de criança saudável5,6. 

Em 1922, já se observava crescente veiculação da propaganda de leite em pó, 

implantando a idéia de que o leite artificial era equivalente ao leite materno e sua 

indicação para casos especiais, contrapondo-se o seu consumo à utilização de leite de 

vaca, referido como inseguro sujeito à contaminação e de difícil digestibilidade5,6. 

Na década de 1930 aparecem na mídia impressa, com destaque especial para os 

periódicos profissionais, notícias de fabricação no Brasil dos leites em pó pela indústria 

nacional chamando a atenção para a garantia da oferta contínua do leite industrializado e 

a preços mais baratos, sendo este, tão puro quanto o importado e que substituía a falta de 

leite materno5,6. 

A propaganda de leites modificados tinha como objetivo imprimir a idéia de 

garantia da qualidade do produto e confiança. Com isso, cria-se uma cultura de que o 
                                                 
3
 Monson MRR. Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. Brasília: Ministério da Saúde;1991. 

 
4
 Goldenberg P. Repensando a desnutrição como questão social. Campinas: Cortez; 1989. Consumo e 

reprodução social – o desmame precoce da perspectiva do marketing do leite em pó num país 
subdesenvolvido; 95-143.  
 
5
 Rea MF. Substitutos do leite materno: passado e presente. Rev. Saúde Pública.1990; 24(3):241-9. 
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cuidado das crianças em geral, antes considerado competência da mãe, seria uma tarefa 

do pessoal especializado na área da saúde tendo na figura do médico, ou seja, da 

prescrição médica, a responsabilidade pelo ato da alimentação6.  

Do ponto de vista da propaganda, a veiculação da crença na incapacidade das mães 

em amamentar constituiria uma técnica importante no sentido de anular a possibilidade de 

uma intervenção adequada dos profissionais de saúde na manutenção da prática do 

aleitamento materno, favorecendo a introdução da mamadeira, ou no mínimo, garantindo 

sua omissão quanto a esta questão5,6.  

Na medida em que o médico dava o aval da introdução do leite em pó perpetuava-

se a confiança da população no produto, associado na mente das mães de que o mesmo 

substituía o leite materno com todas as vantagens de um superalimento5.  

Sugeria-se que os leites em pó poderiam ser ministrados desde o nascimento numa 

menção de que além de poder substituir o leite materno ainda ofereciam vantagens. 

Surgem também as propagandas de produtos complementares à alimentação infantil 

reforçando a presença e necessidade da mamadeira5,6. 

Assim, a proposta do leite em pó, que se originou por obra da ciência como recurso 

terapêutico, generalizou-se tendo na figura do médico seu agente promotor. A veiculação 

das propostas dirigidas aos médicos através das revistas especializadas constitui um dos 

elementos do elaborado esquema tático do marketing do leite em pó6. 

Diante da influência do marketing não ético praticado pelas indústrias 

multinacionais nos países do terceiro mundo, denunciadas no ano de 1974 pelo relatório 

The Baby Killer, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) iniciaram uma mobilização em todo o mundo com a finalidade de 

resgatar a valorização do ato de amamentar7. 

Em outubro de 1979 realizou-se, em Genebra, a Reunião Conjunta sobre 

Alimentação Infantil e da Criança Pequena, na qual o Brasil esteve representado pelo 

Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN). Nesta reunião expressou-se a 

necessidade dos governos, organizações não governamentais, indústrias e profissionais de 

saúde desenvolverem medidas urgentes para promover a saúde e a nutrição de lactentes e 

crianças de primeira infância7. 

                                                 
6
 Muller M. O matador de bebês. Campinas: Cemicamp; 1981 

 
7
 OMS/UNICEF. Reunião Conjunta sobre alimentação de lactentes e crianças na primeira infância. Genebra, 

1979. 
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Ao final da reunião, com base em princípios éticos, recomendou-se a criação de um 

conjunto de normas que regulassem a promoção comercial dos substitutos do leite. Desta 

forma, a OMS e o UNICEF, com apoio dos governos e de organizações não governamentais 

desenvolveram e aprimoraram o “Código Internacional de Comercialização de Alimentos 

para Lactentes”, aprovado em 1981 como Resolução da Assembléia Mundial da Saúde 7. 

Em consonância com a retomada da cultura da amamentação, no ano de 1981, o 

Brasil lança o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM) e 

estabelece mecanismos interinstitucionais com vistas à viabilização do programa, 

firmando-se assim perspectivas de atuação multisetorial. O objetivo do PNIAM era de 

melhorar os índices de aleitamento materno e conseqüentemente a qualidade de vida das 

crianças, reduzindo a desnutrição e a mortalidade infantil no Brasil5.  

Como ação de proteção, destacou-se a busca pelo cumprimento do Código 

Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, caracterizado como um 

marco histórico de fundamental relevância para o controle do marketing abusivo das 

indústrias de alimentos infantis e bicos. Como conseqüência de habilidosa tarefa 

desenvolvida pelo grupo de elaboração do Código no PNIAM, o Conselho Nacional de Saúde 

aprova a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, como 

Resolução nº 05/1988. 

A NBCAL, que neste ano completou 20 anos, é resultado do aprimoramento dessa 

Resolução inicial que passou por duas revisões, em 1992 e em 2000. Atualmente, ela é 

composta por três documentos: uma portaria do Ministério da Saúde (MS) e duas 

Resoluções da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A Portaria Ministerial 

20518, de novembro de 2001, enfatiza os aspectos relacionados à produção de material 

educativo e técnico-científico, à relação entre os fabricantes e os serviços e profissionais 

de saúde. A RDC 2219, de agosto de 2002, trata dos aspectos relativos à promoção e 

comercialização de chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo e a RDC 22210, de 

agosto de 2002, trata da promoção e comercialização dos alimentos para lactentes e 

crianças de primeira infância.  

                                                 
8
 Brasil, Ministério da Saúde. Portaria 2051 de 08 de novembro de 2000. Novos critérios da Norma Brasileira 

de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de primeira infância, bicos, chupetas e 
mamadeiras. Diário Oficial da União, Brasília, 09 de nov. de 2001, Seção1. 

 
9
 Brasil, Ministério da Saúde. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC 221, de 05 de agosto 

de 2002. Regulamento técnico sobre chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo. Diário Oficial da 
União, Brasília, 06 de agosto de 2002, Seção 1. 
 
10

 Brasil, Ministério da Saúde. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC 222, de 05 de 
agosto de 2002. Regulamento técnico para promoção comercial dos alimentos para lactentes e crianças de 
primeira infância. Diário Oficial da União, Brasília, 06 de agosto de 2002, Seção 1. 
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Somado a esses documentos, em janeiro de 2006 foi publicada a Lei 11.26511 que 

vem fortalecer as ações de proteção ao aleitamento materno por se tratar de uma Lei 

Federal, promulgada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. 

Esta lei para ser efetiva ainda necessita de uma regulamentação.  

Os produtos dentro da abrangência das legislações citadas são: fórmulas infantis e 

de seguimento para lactentes, fórmula de seguimento para crianças de primeira infância, 

leites de origem animal e similares de origem vegetal, alimentos de transição e com base 

em cereais, fórmula de nutrientes para recém-nascidos de baixo peso, bicos, chupetas, 

mamadeiras e protetores de mamilo.  

Além de nortear as diretrizes para a rotulagem e a comercialização dos produtos 

acima, os principais artigos da NBCAL e Lei 11.265/06 estabelecem regras para a promoção 

comercial e para a confecção de materiais educativos destinados a orientar a alimentação 

de lactentes e crianças de primeira infância. Esses artigos se referem a: 

• Proibição de fotos ou imagens de crianças nos rótulos de leites e alimentos infantis, 

mamadeiras e chupetas; 

• Proibição de frases nos rótulos que possam colocar a mãe em dúvida quanto à sua 

capacidade de amamentar;  

• Proibição de frases dos rótulos que possam induzir ao uso baseado em falso 

conceito de vantagem ou segurança; 

• Obrigatoriedade de frases de advertência nos rótulos sobre a superioridade do 

aleitamento materno;  

• Proibição da promoção comercial de fórmulas infantis, mamadeiras e chupetas em 

qualquer meio de comunicação; 

• Obrigatoriedade de frases de advertência em qualquer meio de comunicação sobre 

a superioridade do aleitamento materno na promoção comercial de leites e 

alimentos de transição; 

• Proibição da doação de produtos a instituições que cuidam de crianças, salvo 

exceção mediante solicitação da autoridade de saúde competente; 

                                                 
11

 Brasil. Lei 11.265, de 03 de janeiro de 2006. Regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e 
crianças de primeira infância e produtos de puericultura correlatos. Diário Oficial da União, Brasília, 04 de 
janeiro de 2006, Seção 1,p.1. 
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• Proibição de produção e patrocínio de materiais educativos sobre alimentação de 

lactentes por parte das empresas relacionadas aos produtos dentro da abrangência 

da norma; 

• Restrição na atuação de representantes das empresas em serviços de saúde. 

A IBFAN Brasil tem sido praticamente a única organização a atuar na defesa desse 

consumidor – o bebê - que depende da decisão de outras pessoas para sua alimentação. 

Desde a aprovação da NBCAL, a realização de monitoramentos periódicos e relatórios com 

as infrações encontradas têm servido como instrumento para dar visibilidade pública ao 

problema e para exigir uma atuação efetiva dos órgãos competentes.  

A IBFAN Brasil participou ativamente de todo o processo de revisão da NBCAL e 

colaborou com o Ministério da Saúde e ANVISA para a divulgação da nova legislação a 

técnicos da Vigilância Sanitária dos Estados, durante os anos de 2001 a 2003. Entretanto, 

dadas as dimensões do país, o desconhecimento sobre a legislação ainda contribui em 

grande medida para o seu descumprimento tornando procedente a elaboração de materiais 

educativos destinados a divulgar a NBCAL aos vários setores de interesse – indústria, 

comércio, consumidores, ativistas em defesa da alimentação infantil saudável. 

Nos anos de 2004, 2005 e 2006, a IBFAN Brasil realizou monitoramentos parciais com 

o objetivo de avaliar em que medida as novas regras impostas pela Portaria 2051/01 e RDC 

221/02 e RDC 222/02 estavam sendo seguidas. Os resultados revelam persistência de 

práticas em desacordo com a legislação, seja quanto à promoção comercial de produtos 

em supermercados, farmácias e páginas eletrônicas, como também à rotulagem dos 

produtos abrangidos pela legislação. 

Assim, o presente projeto teve como justificativa o desenvolvimento de proposta 

para se realizar, de forma independente, uma avaliação abrangente do cumprimento às 

regras estabelecidas pela NBCAL após sua revisão assim como contribuir para sua 

divulgação entre profissionais de saúde, empresários e comerciantes. 
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2   OBJETIVOS 

 

Objetivo Principal (Meta) 

Contribuir para a proteção da prática do aleitamento materno e da alimentação 

complementar apropriada e, conseqüentemente, para a melhoria da saúde das crianças 

pequenas, por meio da implementação da Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras. 

Objetivos Específicos 

• Capacitar profissionais de saúde para a realização de monitoramentos periódicos 

sobre o cumprimento da NBCAL; 

• Realizar um monitoramento abrangente em pontos de venda, serviços de saúde, 

meios de comunicação e rótulos de produtos; 

• Divulgar os resultados a profissionais de saúde e público em geral em eventos 

regionais e de âmbito nacional; 

• Produzir material educativo sobre a NBCAL. 
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3  METODOLOGIA  

 

A metodologia de trabalho envolveu a realização das seguintes atividades técnicas e 

administrativas pertinentes a cada etapa do plano de trabalho (anexo 1) : 

• Contratação de profissionais especializados, acompanhamento e supervisão das 

atividades contratadas. 

•  Elaboração de relatórios de execução físico-financeira com os respectivos 

demonstrativos de execução da receita e despesa, relação de pagamentos, extrato 

da conta bancária do convênio e conciliação bancária. 

•  Elaboração trimestral de relatórios do cumprimento do objeto-parcial, 

comprovação dos processos licitatórios realizados no período. 

• Elaboração de justificativas para dispensa de licitação ou inexigibilidade e para 

remanejamento de recursos. 

 

Recursos Humanos envolvidos: 

• Coordenação Nacional, membros e conselho diretor da IBFAN 

• Coordenação Técnica do Projeto 

• Estagiária  

• Empresas especializadas e pessoal técnico para o desenvolvimento das 

atividades. 

 

3.1 Elaboração da pagina eletrônica da IBFAN Brasil 

A IBFAN Brasil é uma organização que congrega pessoas e profissionais de vários 

estados e cidades brasileiras. Sendo assim, considerou-se a necessidade de construir uma 

nova página eletrônica para divulgar sua missão, as atividades realizadas, facilitar o acesso 

de seus membros aos documentos e materiais educativos, além de publicar relatórios 

financeiros para garantir a transparência e o compromisso com a aplicação de recursos 
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públicos e privados.  A página foi elaborada com uma estrutura para ser manejada por seus 

próprios membros, de maneira a não depender de profissionais especializados para 

atualizações constantes.  

Para a concretização desta etapa foram contratados os serviços de uma agência 

especializada em criação e mídia eletrônica por meio de licitação nos termos do Art. 24, 

inciso II da Lei 8666/93.  

Realizou-se uma reunião envolvendo a coordenação nacional e membros da IBFAN,  

coordenação do projeto e os técnicos contratados para apresentação dos objetivos do 

projeto e a finalidade de desenvolvimento de uma página eletrônica. Discutiu-se que o site  

seria um instrumento para fortalecimento da IBFAN, assim como um veículo de divulgação 

dos materiais produzidos e atividades realizadas pela Rede ao público em geral.  

Dando seqüencia as atividades e com o intuito de atender aos objetivos propostos, 

nos dois meses subseqüentes foram feitas reuniões para adequar e ajustar a proposta 

inicial, apresentada pela empresa contratada, no que tange ao conteúdo, layout e seções 

do site, assim como atender as sugestões encaminhadas por membros da IBFAN. Com isso, 

ao final do mês de julho encerrou-se o desenvolvimento da página eletrônica que após 

revisão e aprovação, pelo Conselho Diretor da IBFAN, está no ar desde 01 de agosto de 

2007.  

A experiência de manter a atualização da página levou à necessidade de inclusão de 

novas seções no site. Por isso, no mês de outubro de 2008, enviamos oficio ao CFDD 

solicitando autorização para remanejamento de recursos a fim de readequar e incluir 

novas seções na página eletrônica. Após aprovação, realizaram-se reuniões com a empresa 

que desenvolveu o trabalho na época, para ajustes, inclusões e atualizações necessárias.  

Atualmente a página eletrônica dispõe de 18 seções interativas contendo 

informações sobre a rede, notícias, artigos científicos sobre promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno,além  de diversos relatórios.  

 

3.2 Criação da cartilha educativa sobre a Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e 

Mamadeiras - NBCAL e Lei 11.265/2006. “Alimentos para crianças de até 3 anos, bicos, 

chupetas e mamadeiras. O que você precisa saber!” 
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A elaboração da cartilha, atividade prevista na Etapa 5, envolveu a contratação, 

nos termos da Lei 8666/93 de diversos profissionais, como pedagoga, publicitário, 

ilustrador, serviços de impressão gráfica, além da participação  da coordenadora nacional 

da IBFAN, da coordenadora técnica do projeto, membros e conselho diretor da Rede.  

Por ser um material educativo que versa sobre legislações, portarias e regulamentos 

técnicos sobre alimentação infantil, bicos, chupetas e mamadeiras, um dos principais focos 

durante sua criação foi o desenvolvimento de um material de fácil e agradável leitura uma 

vez que o mesmo seria disponibilizado para diversos setores da sociedade. Desta forma, 

reuniram-se os diferentes profissionais envolvidos com o trabalho para uma reflexão inicial 

sobre o tema e sobre o conteúdo pedagógico, a fim de atender aos objetivos propostos. 

Além disso, por ocasião da produção de conteúdo da cartilha, a presidência da República 

assinou a lei 11.474/200712, fruto da conversão da MP350/2007 que em seu bojo trouxe 

modificações importantes para alguns artigos da Lei 11.265/2006 e, sobretudo negativas às 

frases de advertências dos rótulos de fórmulas infantis e leites em geral, o que gerou 

dificuldade para a conclusão final do texto.  

Após diversas reuniões com a equipe envolvida elaborou-se um conteúdo 

pedagógico e ilustrativo que contemplou os seguintes tópicos, tratados tanto pela NBCAL 

quanto pela Lei 11.265/06: 

1) Produtos regulamentados pela NBCAL e Lei 11.265/06 

2) Rótulos dos alimentos: advertências e destaques obrigatórios 

3) Rótulos dos produtos: advertências, informações e instruções obrigatórias 

4) Requisitos de segurança 

5) Responsabilidade das empresas e dos fabricantes 

6) Lidando com amostras 

7) Patrocínio, apoio e parceria 

8) Doações 

9) Promoção Comercial 

                                                 
12
 Brasil. Lei 11.474, de 15 de maio de 2007. Altera a Lei 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, que cria o 

Programa de Arrendamento Residencial, institui o arrendamento residencial com opção de compra, e a Lei 
11.265, de 3 de janeiro de 2006, que regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de 
primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de maio 
de 2007, Seção 1,p.1 
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10) Educação: garantido a informação correta, papel das instituições e profissionais e 

pessoal de saúde 

11) Material educativo e técnico-científico 

12) Responsabilidades dos gestores, governantes e agentes públicos 

13) Penalidades 

14) Como denunciar irregularidades 

 

3.3 Criação do DVD educativo sobre a Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes, Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras 

- NBCAL “NBCAL: para fazer valer a lei” 

O DVD foi idealizado como um instrumento pedagógico para divulgar a importância 

da amamentação em relação ao aleitamento artificial e discutir o papel do marketing 

irresponsável das indústrias de alimentos infantis no desmame precoce. Além disso, o 

roteiro procurou contemplar a opinião de mães e especialistas sobre as propagandas e o 

despreparo dos profissionais de saúde para lidar com questões ligadas ao manejo da 

amamentação. Outros tópicos enfatizados no filme são a atuação da sociedade civil, como 

ela se organiza para monitorar o cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes (NBCAL e Lei 11.265/06) e de que maneira o governo brasileiro 

vem atuando na fiscalização dessas legislações.  

Para realização desta atividade contratou-se uma roteirista e uma produtora para a 

elaboração de um documentário que abordasse os objetivos propostos. Para tanto, 

realizou-se uma reunião com os envolvidos para apresentação da finalidade e objetivos do 

vídeo e após elaboração e aprovação do roteiro pela coordenação nacional e conselho 

diretor da IBFAN iniciou-se a captação e edição de imagens com depoimentos de 

profissionais, membros da IBFAN, cenas do comércio e de serviços de saúde.   

O lançamento do DVD, cuja duração é de 23 minutos, ocorreu durante o Curso de 

Capacitação em Monitoramento da NBCAL ocorrido em agosto de 2007 na sede da 

Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA), em São Paulo. O documentário foi 

bastante elogiado pelos profissionais presentes e tem se mostrado como importante 

ferramenta pedagógica nos diversos cursos de capacitação.  
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3.4  Elaboração do manual e CD para o curso de capacitação em monitoramento da 

Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, Crianças de Primeira 

Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras – NBCAL e Lei 11.265/06 

O Manual foi elaborado para ser um guia para a realização dos Cursos de 

Capacitação, programados para os meses de Agosto e Setembro de 2007, com o objetivo de 

formar profissionais para atuarem no monitoramento nacional do cumprimento da NBCAL e 

da Lei 11265/06. 

Os objetivos do Manual foram detalhar a metodologia para realização do 

monitoramento e capacitar para interpretação dos achados sobre o cumprimento da NBCAL 

e Lei 11.265/06. Para a elaboração deste material contratou-se profissional com 

experiência em monitoramento de legislação, experiência como docente e com 

disponibilidade para reuniões com a coordenadora nacional da IBFAN e coordenadora 

técnica do projeto.  

Além disso, como parte integrante do Manual, previu-se a elaboração de 12 lições 

em Power Point, resumos das aulas expositivas e diversos formulários que foram utilizados 

na  coleta de dados para verificar as conformidades em relação às legislações vigentes.  

Como resultado foram impressos 100 manuais e 100 CDs distribuídos aos docentes e 

participantes dos cursos de capacitação. 

Cabe ressaltar que, reafirmando os objetivos propostos, o conteúdo do Manual foi 

reproduzido por outras instituições como a Secretaria Estadual de Saúde de Porto Alegre 

por ocasião do curso de capacitação em monitoramento da NBCAL e Lei 11.265/06 

realizado pela IBFAN Brasil - seção Porto Alegre, em setembro de 2008. 

O Manual e o CD mostraram-se adequados à finalidade proposta e estão disponíveis 

no site da IBFAN para reprodução. 

 

3.5  Cursos de capacitação em monitoramento da NBCAL e Lei 11.265/2006 

Destina-se principalmente aos técnicos das áreas da Vigilância Sanitária e 

profissionais da saúde, com o objetivo de sensibilizá-los e treiná-los para o monitoramento 

da Portaria GM 2051/MS e Resoluções RDC n.º 221 e RDC n.º 222 e Lei 11.265/06. Seu 

conteúdo abrange temas como os benefícios da amamentação, os malefícios do uso de 

mamadeiras e chupetas, as estratégias de marketing e suas implicações para a 
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amamentação, a situação do aleitamento materno no Brasil, o histórico da NBCAL, o 

conteúdo normativo sobre rotulagem, material técnico-científico, educativo, promoção 

comercial, o papel dos serviços e profissionais de saúde e como fazer o encaminhamento 

de denúncias  das infrações. 

No plano de trabalho estava prevista a realização de dois cursos de capacitação 

para o monitoramento nacional da NBCAL e Lei 11.265/06. Os cursos tiveram carga horária 

de 24 horas (anexo 2) e o público alvo incluiu técnicos da vigilância sanitária, profissionais 

de saúde e cidadãos com perfil para realizarem o monitoramento nacional da NBCAL e 

interessados em se tornar membros da IBFAN Brasil.  

 

Locais e datas 

• São Paulo - 29 a 31 de agosto, na sede da COVISA à Rua Santa Isabel, 181, 10º 

andar, Vila Buarque. 

• Belém do Pará - 19 a 21 de setembro, na Fundação Santa Casa de Misericórdia à 

Rua Oliveira Belo, 395, Umarizal. 

 

Objetivos 

• Contribuir para a proteção da prática do aleitamento materno e da alimentação 

complementar apropriada por meio da divulgação e monitoramento da Norma 

Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de 

Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) e Lei 11.265/2006; 

• Capacitar técnicos da Vigilância Sanitária para a fiscalização contínua da NBCAL 

e Lei 11.265/2006; 

• Capacitar profissionais de saúde e cidadãos para a realização do monitoramento 

nacional em pontos de vendas, serviços de saúde, meios de comunicação, 

eventos e rótulos de produtos abrangidos pela da NBCAL e Lei 11.265/2006; 

• Fortalecer a Rede IBFAN por intermédio de adesão de novos membros. 
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Apoio 

• São Paulo: Coordenadoria de Vigilância em Saúde – COVISA e Instituto de Saúde da 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo – IS/SES/SP 

• Belém do Pará: Fundação Santa Casa de Misericórdia, Centro de Referência Estadual 

em Banco de Leite Humano, Secretaria Estadual de Saúde do Pará – SESPA, Área 

Técnica da Saúde da Criança e Aleitamento Materno – Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde – Ministério da Saúde 

e Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN) – 

Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde – Ministério da 

Saúde 

Coordenação Técnica 

• Rosana M.P.F. De Divitiis – Coordenadora Nacional da IBFAN Brasil. 

Docentes 

São Paulo: 

• Ana Júlia Colameo – Médica Pediatra, Conselheira da IBFAN Brasil. 

• Jeanine Maria Salve – Nutricionista, Membro da IBFAN Brasil. 

• Newton Dantas – Promotor de Justiça, Conselheiro da IBFAN Brasil. 

• Rosana De Divitiis – Cientista Social, Coordenadora Nacional da IBFAN Brasil. 

• Tereza S. Toma – Médica Pediatra, Pesquisadora do IS/SES/SP, Diretora Financeira 

da IBFAN Brasil. 

Belém: 

• Fabiana Swain Müller, Enfermeira, Coordenadora Técnica do Projeto “Ações NBCAL” 

• Jeanine Maria Salve – Nutricionista, Membro da IBFAN Brasil. 

• Juliana Florêncio – Psicóloga, Membro da IBFAN Brasil. 

• Newton Dantas – Promotor de Justiça, Conselheiro da IBFAN Brasil. 

• Rosana De Divitiis – Cientista Social, Coordenadora Nacional da IBFAN Brasil. 
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3.5.1  Relato dos cursos 

São Paulo 

O curso de São Paulo foi planejado para treinar 30 profissionais e contava com a 

colaboração do Instituto de Saúde, parceiro do projeto, para disponibilização do espaço, 

além da participação de alguns pesquisadores como docentes. Outra opção seria a sede do 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), também parceiro do projeto. No 

entanto, dada a impossibilidade de realizar o curso nas instituições parceiras, procurou-se 

a Coordenadoria de Vigilância em Saúde de São Paulo (COVISA) que atendeu nossa 

solicitação e, em contrapartida, solicitou 25 vagas para técnicos da Supervisão de 

Vigilância (SUVIS) de várias regiões do município de São Paulo. 

Desta forma, encaminhamos convites para 20 profissionais com perfil para as 

atividades de monitoramento e para atuarem, posteriormente, como membros da IBFAN e 

para os 25 técnicos das SUVIS do município de São Paulo.  Os convidados da IBFAN, das 

cidades de São Paulo, Santos, Bauru, Sorocaba, Guarulhos, Juiz de Fora e Florianópolis, são 

profissionais com experiência comprovada em aleitamento materno e ou vigilância 

sanitária dos produtos abrangidos pela NBCAL. Não puderam comparecer os convidados das 

cidades de Florianópolis, Juiz de Fora, Santos e um de Jundiaí. 

Neste curso contamos com a presença de 39 participantes (anexo 3), sendo 30 

técnicos da Vigilância Sanitária, 8 profissionais de saúde do Estado de São Paulo, 1 

educadora perinatal e 1 advogada, representante do Grupo MATRICE/SP (grupo de apoio à 

amamentação).  

No encerramento, todos foram convidados a participar de uma reunião para 

orientações gerais acerca do monitoramento nacional 2007 (anexo 4) e para aderirem ao 

quadro de membros da Rede IBFAN. Permaneceram os participantes convidados da IBFAN e 

dois técnicos da Vigilância Sanitária.  Após a explanação da metodologia de trabalho e 

esclarecimento de dúvidas, todos assinaram o Termo de Compromisso para realização do 

MONITORAMENTO NACIONAL 2007 (anexo 5). 

Como iniciativa para viabilizar e facilitar a comunicação e troca de informações 

entre os grupos da região SUDESTE, representados pelos municípios de Bauru, Guarulhos, 

Jundiaí, São Paulo e Sorocaba, os participantes sugeriram a criação de uma lista de 

discussão na Internet específica para o Monitoramento Nacional 2007, que foi aceita pela 

coordenação nacional da IBFAN e coordenação do projeto. 
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Belém  

O curso em Belém/PA, inicialmente estava previsto para realizar-se em Recife, para 

20 monitores e com a participação e apoio local do Grupo Origem, entidade parceira do 

Projeto. No entanto, optou-se por realizá-lo na cidade de Belém, visto que o X Encontro 

Nacional de Aleitamento Materno (ENAM), promovido pela IBFAN Brasil, ocorreria nesta 

localidade, em maio de 2008. A transferência do curso possibilitou identificar novos 

parceiros nos estados do norte, nordeste e centro-oeste, para a realização de 

monitoramentos do cumprimento da NBCAL. 

Sendo assim, procurou-se apoio, por meio do grupo IBFAN local, do Centro de 

Referência Estadual em Bancos de Leite Humano e da Fundação Santa Casa de Misericórdia 

de Belém, que em contrapartida solicitaram 28 vagas para profissionais locais. Além disso, 

a IBFAN encaminhou 12 convites para profissionais com experiência, nos estados do Amapá, 

Ceará, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Tocantins. Como resultado contou-se com a 

presença de 39 participantes (anexo 6), sendo 4 técnicos da Vigilância Sanitária, 32 

profissionais de saúde, 2 representantes da equipe “Bombeiros da Vida”, 1 estudante de 

direito e a participação parcial do Promotor da Infância e Juventude do município.  

Assim como em São Paulo, ao término todos foram convidados a participar de uma 

reunião para orientações acerca do monitoramento nacional 2007 e adesão ao quadro de 

membros da Rede IBFAN.  Permaneceram 19 participantes convidados que, após a 

explanação da metodologia de trabalho e esclarecimento de dúvidas, assinaram o Termo 

de Adesão à IBFAN e o Termo de Compromisso para realização do MONITORAMENTO 

NACIONAL 2007. Posteriormente, passou-se para a divisão de tarefas com a finalidade de 

organizar a execução do monitoramento e, como forma de facilitar e viabilizar a 

comunicação e troca de informações entre os grupos da região SUDESTE, NORTE, 

NORDESTE e CENTRO-OESTE os participantes aceitaram aderir à lista de discussão na 

Internet criada por ocasião do curso de São Paulo.  

3.5.2  Visita a estabelecimentos comerciais 

A metodologia do curso foi elaborada com vistas a preparar o profissional de saúde 

para realizar o monitoramento das práticas de comércio e do cumprimento da NBCAL e Lei 

11.265/06, em pontos de vendas.  

Durante as aulas expositivas, os profissionais receberam informações sobre os 

diversos tipos de práticas em relação à promoção comercial encontradas nos 

supermercados, farmácias, drogarias e outros estabelecimentos que comercializam os 
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produtos abrangidos pela NBCAL. Como parte do planejamento do curso, antes da visita ao 

comércio, os participantes divididos em 3 ou 4 grupos,  realizaram atividade que consiste 

em preparar um cartaz contendo figuras dos produtos em que a  promoção comercial é 

permitida, com as respectivas frases de advertência  e  figuras dos produtos que têm 

promoção comercial  proibida pela NBCAL e Lei 11.265/06. 

O curso prevê uma visita pedagógica a pontos de vendas para verificação de 

práticas de comércio.  A finalidade é conversar com o gerente do estabelecimento e 

observar de que forma os produtos abrangidos pelas legislações são apresentados ao 

consumidor, levantar dúvidas e aprimorar a interpretação dos achados e seu 

enquadramento na legislação.   

A observação participante é um bom método para interagir com os gerentes e 

funcionários do local. Durante a visita, os participantes tiveram a oportunidade  de 

entrevistar o responsável técnico e verificar o seu conhecimento acerca da NBCAL e Lei 

11.265/06, se a compra e venda destes produtos são efetuadas levando em conta a 

legislação, se fornecem orientações sobre a alimentação infantil ao público em geral e 

qual o tipo de acesso das indústrias ao estabelecimento. 

Nessas visitas pedagógicas os participantes puderam perceber em que medida a 

NBCAL e a Lei são conhecidas e cumpridas pelos comerciantes. Sabe-se que em alguns 

locais, tarefas como arrumação de prateleiras e reposição de estoque são realizadas por 

funcionários das indústrias e não do comércio. Observou-se que esta atividade acontece 

mais em estabelecimentos de grande porte. Quanto ao grau de conhecimento dos gerentes 

sobre a NBCAL, no curso de São Paulo verificou-se que os representantes da maioria dos 

estabelecimentos haviam sido treinados pela ANVISA em oficinas realizadas, ou pela 

Associação Paulista de Supermercados, ou pelas VISAS locais. Mesmo assim, encontrou-se 

promoção comercial inadequada em 95% dos estabelecimentos visitados.  Percebeu-se que 

os cartazes elaborados com as frases de advertência, que devem acompanhar os produtos 

cuja promoção é permitida, estão mal sinalizados, distantes dos produtos a que se referem 

ou contendo mais de uma frase, mesmo que a promoção trate somente de um deles. A 

promoção comercial de fórmulas infantis, bicos, chupetas e mamadeiras, VEDADA pela 

NBCAL e Lei 11.265/06, foi encontrada em 50% dos estabelecimentos comerciais visitados. 
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Estabelecimentos visitados: 

São Paulo: 

• Supermercado Futurama - Avenida Angélica, 546, Santa Cecília 

• SOS Farma - Praça Marechal Deodoro, 137, Centro 

• Supermercado SONDA e Farmácia e CIA - Avenida Francisco Matarazzo, 892 

• Wall Mart Hipermercado e Droga Rani - Rua James Holand, 668 Barra Funda 

Belém: 

• Farmácia Extra Farma - TV. 9 de Janeiro, 2010 s/n, Bairro Cremação 

• Farmácia Big Bem - Avenida Almirante Barroso, 5447, Bairro Entrocamento 

• Farmácia Pague Menos - Avenida Visconde de Souza Franco, 1185, Bairro Reduto 

• Supermercado Formosa - Avenida Duque de Caxias, 165 CEP.  Bairro Marco Fone 

• Supermercado Líder - Avenida Visconde de Souza Franco, 1088.  Bairro Reduto 

• Supermercado Nazaré - TV. São Francisco nº 610 Bairro Batista Campos 

Obs. – O Supermercado Formosa não permitiu a entrada do Grupo alegando não encontrar o oficio 

solicitando autorização para a visita. 

 

Cantinho do bebê – iniciativa do Sondas para facilitar o 
acesso dos consumidores. Como os produtos ficam 
destacados dos demais, caracteriza-se como exposição 
especial, - o que é proibido  para as fórmulas infantis 
(São Paulo) .  

 

Na Drogaria Farma e Cia os monitores puderem  observar  
a promoção comercial proibida de Fórmula Infantil NAN 1 
(São Paulo). 
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A SOS FARMA (São Paulo) também realiza promoção 
comercial da Fórmula infantil NAN 1 e 2. 

 

Exposição especial do Leite Ninho no Supermercado 
Nazaré (Belém). 

 

A SOS FARMA (São Paulo) coloca as frases  de 

advertência que atendem aos dois produtos, no 

entanto a promoção comercial refere-se a 

FORMULA INFANTIL, proibida pela NBCAL. 

 
 

 
 
Entrevista com o gerente e responsável técnico  do 
supermercados Sondas (São Paulo) 

 
 
 
 

3.5.3  Visita a serviços de saúde 

Incentivar e proteger a amamentação são responsabilidades dos profissionais e do 

pessoal de saúde.  Assim, a NBCAL e Lei 11.265/06 definem regras para o oferecimento de 

amostras, doações e patrocínios aos profissionais e/ou maternidades. É vedado o 

oferecimento de amostras para gestantes, mães e familiares. Doações de leites são 

proibidas e patrocínios são permitidos somente a entidades de ensino e pesquisa.  

 A visita a serviços de saúde tem como objetivo observar o ambiente hospitalar e 

conhecer as práticas por meio de entrevistas com profissionais da administração, 
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enfermeiros, médicos, nutricionistas e outros que trabalhem diretamente com mães e 

bebês.  Busca-se com o conteúdo das entrevistas, analisar de que maneira as empresas, 

principalmente de fórmulas infantis, atuam no interior da instituição e perante os 

profissionais. Não é raro o oferecimento de brindes, equipamentos e objetos com a 

finalidade de promoverem seus produtos. Durante a visita a um hospital na cidade de São 

Paulo, observou-se que a Empresa Support, fabricante da fórmula infantil APTAMIL, 

presenteou nutricionistas em comemoração ao “dia da nutricionista”. Nos demais hospitais 

visitados não se encontraram irregularidades.  

 

Hospitais visitados 

São Paulo: 

• Hospital Santa Helena - Rua São Joaquim, 36, Liberdade 

• Hospital do Servidor Público Municipal - Rua Castro Alves, 60, Aclimação 

• Amparo Maternal - Rua Loefgreen, 1901, Vila Clementino 

Belém: 

• Hospital da Venerável Ordem Terceira de São Francisco - Tv. Frei Gil de Vila 

Nova, 59, Bairro Campina. 

• Hospital de Clinicas Gaspar Viana - Tv. Alferes Costa s/n, Bairro Sacramenta 

• Hospital da Fundação Santa Casa de Misericórdias do Para. - Tv. Oliveira Belo, 

395, Bairro Umarizal. 

 

Prática em Serviço de Saúde - Entrevista 
com a Diretora da Santa Casa - Curso em 
Belém. 

 

Prática em Serviço de Saúde – Curso em 
Belém. 
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3.6  X Encontro Nacional de Aleitamento Materno - ENAM 

Por ocasião do curso de capacitação ocorrido em Belém-PA realizou-se reunião com 

a comissão organizadora e de divulgação local do evento com a finalidade de dividir 

tarefas e responsabilidades para a realização do X ENAM, bem como definir e aprovar os 

materiais de divulgação a serem criados e impressos. A partir de então foram realizadas 

reuniões semanais por internet, para aprovação dos materiais como cartazes, mala direta, 

convite, envelopes e para a elaboração da programação científica, criação do programa 

oficial e conteúdo dos materiais gráficos como os certificados, crachás e bolsas. 

Para tanto, conforme previsto no plano de aplicação dos recursos financeiros 

contratou-se uma secretária para auxiliar a presidente do evento em Belém. Além disso, 

trabalhou-se na articulação com os palestrantes e profissionais envolvidos com a temática 

do aleitamento materno e membros da IBFAN para participação nas atividades previstas no 

ENAM. 

Vale a pena ressaltar que a criação do layout dos materiais de divulgação (cartazes, 

mala direta, convite, envelope) contou com o trabalho voluntário de um membro da 

IBFAN. 

Para a concretização desta etapa foram realizadas licitações, nos termos da Lei 

8666/93, com a finalidade de viabilizar a contratação de empresas gráficas para impressão 

e editoração de materiais e para confecção de bolsas. 

Considerando que parte dos serviços prestados previa a editoração dos materiais 

realizou-se acompanhamento on line, por parte da coordenação do projeto, coordenação 

da IBFAN e membros da IBFAN, de toda a arte visual dos materiais gráficos e criação das 

bolsas. Também foram adquiridas passagens aéreas, conforme previsto no plano de 

aplicação de recursos financeiros, para profissionais envolvidos com o aleitamento materno 

e membros da Rede IBFAN que participaram de cursos, palestras e serviram de apoio à 

comissão organizadora do evento.  

Uma importante experiência adquirida nesta etapa foi o fato de que, apesar da 

distância geográfica, todas as etapas de realização do evento puderam ser acompanhadas 

e a comissão organizadora local recebeu apoio necessário para o alcance dos objetivos. 

Além do CFDD/Ministério da Justiça as seguintes organizações apoiaram o X ENAM: 

Ministério da Saúde,Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Universidade 

Federal do Pará, SEBRAE, UNICEF, Universidade Estadual do Pará, COSEMS-PA, Sociedade 

Paraense de Pediatria, Conselho Regional de Nutricionistas 3ª região, Universidade da 
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Amazônia, Instituto Criança Vida, Bombeiros da Vida do Pará, Pastoral da Criança, Santa 

Casa de Misericórdia do Pará, Federação das Indústrias do Estado do Pará, SENAC-PA, 

Gráfica Sagrada Família, Conselho Regional de Medicina, site www. aleitamento.com, 

SESC-PA e Petrobrás. 

 

3.7 Monitoramento Nacional do Cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização 

de Alimentos para Lactentes, Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e 

Mamadeiras e Lei 11.265/06 

O trabalho de campo ocorreu em 10 municípios (Jundiaí, Sorocaba, Bauru, São 

Paulo, Guarulhos, Palmas, São Luiz, Fortaleza, Campo Grande e Belém) de seis estados 

brasileiros (São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Ceará e Tocantins). Os dados 

foram coletados no período de agosto de 2007 a fevereiro de 2008, pelos grupos locais, 

treinados anteriormente nos cursos de capacitação em São Paulo e Belém. O 

monitoramento contemplou a análise de aspectos relacionados à: 

• Promoção comercial em pontos de venda; 

• Promoção comercial em folhetos promocionais, revistas e jornais;  

• Promoção comercial em internet;  

• Análise da rotulagem de alimentos indicados ou apresentados para lactentes e 

crianças até três anos;  

• Análise da rotulagem de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo; 

• Análise de material educativo impresso ou eletrônico sobre alimentação infantil 

ou sobre bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo;  

• Visitas em serviços de saúde. 

Após a coleta dos dados os formulários e provas das infrações foram encaminhados a 

sede da IBFAN Brasil para organização, revisão e análise final. Cartas de notificação foram 

enviadas às empresas informando-as sobre os tipos de irregularidades encontradas durante 

o monitoramento, assim como os artigos da NBCAL e Lei 11.265/06 infringidos.  Os casos 

conflitantes foram discutidos com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) 

que assinou as cartas juntamente com a IBFAN Brasil, as quais foram encaminhadas por 

correio e as empresas tiveram 10 dias para se manifestar. 
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É Importante ressaltar que além de assinar conjuntamente as notificações, o IDEC 

tem disponibilizado espaço para publicação dos resultados do monitoramento em sua 

página eletrônica e em sua revista mensal. Por se tratar de uma instituição de grande 

credibilidade entre empresários e consumidores, esta parceria tem promovido o diálogo 

dos técnicos da IBFAN com as empresas a fim de harmonizar as práticas de comércio às 

exigências legais.  

Após a fase de recebimento de respostas das empresas, elaboraram-se cinco 

folderes que tiveram como objetivo divulgar de forma resumida e agrupada por temas, as 

principais irregularidades encontradas no monitoramento nacional sobre o cumprimento da 

Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira 

Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) e Lei 11.265/2006. Para o 

desenvolvimento do conteúdo contratou-se uma profissional que participou do 

monitoramento e com condições e disponibilidade  para participar da análise final das 

peças monitoradas. Sendo assim, realizaram-se reuniões com a coordenação nacional da 

IBFAN, coordenadora técnica do projeto, membros da IBFAN e assessoria técnica do IDEC 

para a organização do conteúdo, ajustes e revisão dos cinco folderes contendo o resumo 

das irregularidades de acordo com os seguintes temas: Promoção comercial em pontos de 

venda, Rotulagem de alimentos, Rotulagem de bicos, Promoção comercial de alimentos e 

bicos na internet e Material educativo na internet e Serviços de Saúde.  

Para finalizar esta etapa elaborou-se como edição comemorativa dos 20 anos da 

NBCAL, um relatório abrangendo detalhadamente todos os passos do Monitoramento 

Nacional e os resultados obtidos13. 

 

3.8 Seminários de divulgação dos resultados do monitoramento nacional do 

cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, 

Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras e Lei 11.265/06 

Os seminários tinham como objetivo divulgar os resultados do Monitoramento 

Nacional e inicialmente estavam planejados para serem realizados nos 10 municípios que 

participaram da coleta de dados. Como readequação desta etapa pensou-se na realização 

                                                 
13
 Salve, Jeanine Maria. Violando as normas 2008: relatório nacional das violações à Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras e 
Lei 11.265/06: edição comemorativa dos 20 anos da NBCAL/Jeanine Maria Salve, Rosana Maria Polli Fachini De 
Divitiis, Tereza Setsuko Toma. Jundiaí:IBFAN Brasil; São Paulo: IBFAN Brasil,2008. 
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de seis seminários, um na cidade de São Paulo que englobaria as cidades participantes do 

estado de SP e um em cada capital dos outros 5 estados. 

 Para tanto foram realizados contatos telefônicos com as equipes que trabalharam 

na coleta de dados, para a organização dos seminários previstos no plano de trabalho. 

Entretanto, não foi possível a realização dos seminários em três estados (MA, TO e 

MS), uma vez que não constavam no planejamento estratégico anual inviabilizando a 

utilização de recursos para a realização do evento. Sendo assim, os seminários realizaram-

se nos estados de SP e CE, por intermédio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária de SP e 

Coordenação da Saúde da Criança da Secretaria de Estado de Saúde do Ceará, 

respectivamente. 

A não realização dos seminários nos estados do MA, TO e MS foi compensada com a 

apresentação dos resultados do monitoramento em outros três estados RS, GO e PE, por 

ocasião do curso de capacitação em monitoramento à NBCAL e Lei 11.265/06 na cidade de 

Porto Alegre e dos cursos do Ministério da Saúde para Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

em que a IBFAN Brasil foi convidada para ministrar aulas nas cidades de Goiânia e Recife.  
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4  RESULTADOS 

4.1 Elaboração da página eletrônica da IBFAN Brasil 

Foi criada uma página eletrônica com 18 seções interativas contendo informações 

sobre a rede e material científico sobre a promoção, proteção e apoio à amamentação. 

Home – reúne ícones para acesso a todas as 
seções da página eletrônica 

Quem somos – reúne informações sobre a 
rede, a localização da sede, as principais 
atividades, a relação dos membros da rede, o 
estatuto e o balanço financeiro 

Como participar – reúne informações sobre 
como fazer parte da IBFAN Brasil 

Projetos – reúne os principais projetos nos 
quais a IBFAN Brasil participou 

Prêmios – registra os prêmios recebidos 

Noticias – reúne notícias referentes a assuntos 
ligados à promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno sendo que até o 
momento está registrado um total de 309. 

Legislações – reúne as principais legislações 
relacionadas à proteção legal da 
amamentação 

Monitoramento da NBCAL – reúne os 
relatórios dos monitoramentos realizados no 
período de 2004 a 2008 

Denuncie – traz informações sobre como 
denunciar irregularidades e as últimas 
denúncias realizadas no ano de 2007 e 2008 

Fala IBFAN – registra as principais 
mobilizações nas quais a IBFAN Brasil 

participou contra projetos de lei que 
enfraquecem as legislações de proteção à 
amamentação como moções em congressos, 
cursos e eventos 

Materiais – reúne os materiais produzidos pela 
IBFAN Brasil 

Cursos – apresenta os cursos que são 
oferecidos pela IBFAN Brasil  

Eventos – registra os eventos nos quais a 
IBFAN participou como realizadora ou 
parceira 

SMAM – registra o relatório da última Semana 
Mundial de Aleitamento Materno e links 
relacionados ao tema 

ENAM – traz um resumo sobre o evento desde 
a sua criação com registro dos eventos 
ocorridos 

Documentos On-line – reúne documentos 
científicos subdivididos em quatro 
modalidades: Atualidades em amamentação, 
documento do mês, publicações Ibfan e outras 
publicações 

Links – traz links de interesse de áreas afins 

Contato – traz o endereço, telefone e e-mail 
para contato 
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       Página Eletrônica  www.ibfan.org.br 
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4.2  Confecção de materiais educativos e de divulgação 

4.2.1 Materiais Educativos 

• Cartilha Educativa “Alimentos para crianças até 3 anos, bicos, chupetas e 

mamadeiras. O que você precisa saber!” 

Foram impressas 10 mil cartilhas e distribuídas, até o momento, 7.751 exemplares 

para diversas instituições, tais como hospitais, organizações não governamentais, 

entidades de classe, órgãos do governo e universidades. 

Além disso, a cartilha encontra-se disponível, na página eletrônica da IBFAN (seção 

materiais), para solicitação gratuita. 

  

Cartilha ‘Alimentos para crianças de até 3 anos, bicos, chupetas e mamadeiras’. 
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• Vídeo Educativo “NBCAL: Para fazer valer a lei” 

Foram gravados 2.000 DVD e distribuídas, até o momento, 1089 unidades para 

instituições como hospitais, organizações não governamentais, entidades de classe, órgãos 

do governo e universidades. Além disso, o DVD encontra-se disponível para solicitação 

gratuita na página eletrônica da IBFAN (seção materiais). 

 

Encarte do DVD ‘NBCAL: Para fazer valer a Lei’ 
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• Manual e CD com aulas dos Cursos de Capacitação 

Foram impressos e distribuídos aos docentes e participantes dos cursos, 100 

exemplares do Manual e 100 unidades de CD com aulas em power point. 

  

Manual do curso de capacitação em monitoramento da NBCAL  
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• Materiais de divulgação dos resultados do Monitoramento Nacional 

Foram impressos 25 mil exemplares dos folderes para divulgação do resumo dos 

resultados do monitoramento e 120 exemplares do relatório final do monitoramento e 

distribuídos, até o momento, aproximadamente 20 mil e 100 exemplares respectivamente. 

 

 

Folderes com resumo dos resultados do monitoramento. 
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Relatório nacional das 

violações à Norma 

Brasileira de 

Comercialização de 

Alimentos para Lactentes 

e Crianças de Primeira 

Infância, Bicos, Chupetas 

e Mamadeiras e Lei 

11.265/2006: 

Violando as Normas 2008 

 

 

4.2.2  Materiais Gráficos para o X ENAM 

Para divulgação foram impressos 5 mil unidades de Cartazes ,4 mil unidades de 

envelopes, 500 unidades de convites e 3 mil unidades de papel timbrado. 

Para o evento foram impressos 2 mil unidades de crachás, 2 mil exemplares da 

programação oficial, 2 mil certificados e 2 mil unidades de sacolas. Cabe ressaltar que o X 

ENAM superou as expectativas de número de participantes sendo que foi necessária a 

confecção de quantidade extra de materiais como crachás, certificados e sacolas. 
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Materiais 

gráficos 

produzidos para 

o X ENAM: 

sacolas, 

folderes, 

certificado. 

 

Somados aos resultados descritos acima como ação de divulgação e disponibilização 

de material científico atualizado, que não estava previsto no plano de trabalho, foram 

impressos 5 mil folhetos “Riscos de alimentar um bebê com fórmulas” e 5 mil folhetos 

“Atualidades em Amamentação”  mediante justificativa e autorização do CFDD para 

utilização de recursos não gastos. Até o momento já foram distribuídos aproximadamente 

3000 exemplares de cada para instituições como: hospitais, organizações não 

governamentais, entidades de classe, órgãos do governo e universidades. 
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Folheto  “Atualidades em Amamentação” 

 

Folheto “Riscos de alimentar um bebê com fórmulas” 

 

4.3  Cursos de capacitação em monitoramento da NBCAL e Lei 11.265/2006 

Foram realizados 2 cursos de capacitação em monitoramento à NBCAL e Lei 

11.265/06 um em SP e outro em Belém. 

O curso de São Paulo contou com a participação de 25 técnicos da vigilância 

sanitária de várias regiões do município de São Paulo e 14 profissionais com experiência em 

aleitamento materno convidados pela IBFAN Brasil das cidades de Bauru, Guarulhos, 

Jundiaí, São Paulo e Sorocaba. 

O curso de Belém contou com a participação de 28 profissionais indicados pelos 

parceiros, Centro de Referencia Estadual em Bancos de Leite Humano, Fundação Santa 

Casa de Misericórdia de Belém e Secretária Estadual do Pará e 12 profissionais com 

experiência comprovada em aleitamento materno e ou vigilância sanitária convidados pela 

IBFAN Brasil dos estados do Ceará, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Tocantins. 
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No total contamos com a presença de 78 participantes sendo que 30 participaram 

da coleta de dados do monitoramento nacional.  

Ao final do curso todos os participantes foram convidados a realizar uma avaliação 

geral das aulas e do curso registrando críticas/sugestões e elogios (Anexo 7). 

 

Dinâmica do Marketing - Os grupos trabalharam  a 
tarefa de criar uma campanha publicitária para 
vender água mineral (São Paulo). 

 

Apresentação da Dinâmica do Marketing (São Paulo). 

 

 

Exercícios de monitoramento em materiais educativos 
e técnico científico (São Paulo). 

 

Os grupos trabalham com  as diversas publicações 
para observar técnicas promocionais (São Paulo). 

 

Exercícios de monitoramento de rotulagem de 
alimentos. Os participantes trabalham a observação 
e análise dos rótulos de alimentos, bicos, chupetas 
e mamadeiras (São Paulo). 
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Participantes do Curso NBCAL (São Paulo). 

 

Entrega de certificado ( Belém). 

 

 

4.4  X Encontro Nacional de Aleitamento Materno – ENAM  

            O X ENAM teve como tema central os 20 anos do Código de Proteção ao 

Aleitamento Materno no Brasil e reuniu 2373 participantes e 184 palestrantes. Dentre as 

atividades (anexo 8), foram realizados 22 cursos pré-encontro; 11 conferências; 29 

palestras; 11 painéis; 7 oficinas e 5 encontros com especialistas. Contou com a 

apresentação de 190 trabalhos científicos dentro das seguintes categorias: 143 pôsteres, 29 

temas livres com apresentação oral e 18 relatos de experiência. A equipe local organizou  

o importante evento “1000 mães amamentando à margem da Baía do Guajará” que reuniu 

1600 mães, além de autoridades do governo local e federal. 

 

Evento Mil Mães Amamentando 

 

Evento Mil Mães Amamentando 
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Alguns membros da IBFAN após mesa redonda. 

 

Assembléia Geral da IBFAN Brasil no X ENAM. 

 

Equipe de apoio da Atual E ventos. 

 

Membros da IBFAN Brasil. 

 

Membros da IBFAN Brasil, Malásia e América Latina. 

 

Stand da IBFAN no X ENAM. 
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4.5  Monitoramento Nacional da NBCAL e Lei 11265/2006 

Foram notificadas 100 empresas, sendo que algumas foram notificadas por 

irregularidades em mais de um produto, totalizando 109 correspondências enviadas. Das 

100 (100%) empresas notificadas, 57 (57%) responderam e destas 27 (47,4%) concordaram 

com os termos da notificação e se comprometeram em corrigir as irregularidades. 

 

 Principais problemas encontrados  

A. ROTULAGEM  

- Produtos de origem vegetal de mesma finalidade que o leite: 

• Ausência das frases de advertência ou a mesma não está em destaque,  

• Uso de falso conceito de vantagem ou segurança. 

- Alimentos de transição à base de cereais:  

• Uso de falso conceito de vantagem ou segurança,  

• Ausência da frase de advertência,  

• Ausência indicação da idade a partir da qual o produto pode ser utilizado. 

- Chupetas, bicos e mamadeiras: 

• Comercializados sem rótulos ou embalagens. 

Mamadeiras: identificam o produto como apropriado para uso infantil, uso de falso 

conceito de vantagem ou segurança, rótulo dentro do produto só podendo ser lido após a 

compra do produto, não apresentam instruções de uso seguro ou estão incompletas, 
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apresentação especial do produto, presença de ilustração de criança, frase de advertência 

sem destaque. 

Chupetas: apresentação especial, frase de advertência sem destaque, instruções de uso 

seguro incompletas, uso de falso conceito de vantagem ou segurança, ilustração 

humanizada, falta de informação sobre número do lote e data de fabricação e validade. 

B. PROMOÇÃO COMERCIAL 

• Anúncio, tanto de fórmulas infantis quanto de mamadeiras, bicos, chupetas e 

protetores de mamilo nas páginas eletrônicas institucionais. 

• Anúncio de outros alimentos nas páginas eletrônicas sem as frases de advertência 

exigidas. 

• Promoção de fórmulas infantis, bicos, mamadeiras e chupetas em estabelecimentos 

comerciais. 

• Promoção de produtos sem as frases de advertência exigidas nos estabelecimentos 

comerciais e nos seus folhetos promocionais. 

• Exposição especial de mamadeiras e chupetas por meio de embalagens fantasia. 

C. MATERIAL EDUCATIVO 

• Orientações sobre alimentação de lactentes em metade das páginas analisadas. 

• Distribuição de KIT com Manual do Bebê com orientações sobre alimentação 

artificial com endosso do profissional de saúde. 

• Orientação sobre alimentação de crianças de primeira infância, sem as informações 

exigidas pelos dispositivos. 

 

 

 

 

Notificações 

enviadas às 

empresas que 

apresentaram 

irregularidades. 
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4.6  Seminários de divulgação dos resultados do monitoramento nacional da NBCAL e 

Lei 11.265/2006 

Foram realizados cinco seminários nas cidades de São Paulo (anexo 9), Fortaleza 

(anexo 10), Porto Alegre, Goiânia e Recife com a presença de 250 pessoas entre 

profissionais de saúde ligados a área de aleitamento materno e técnicos da vigilância 

sanitária. 

Locais e datas 

1. Fortaleza/CE: o evento ocorreu em parceira com a SESCE por ocasião do V Encontro 

Estadual dos Hospitais Amigos da Criança e XVII Semana Mundial de Aleitamento Materno 

no dia 25 de julho de 2008.  

2. São Paulo/SP: o evento ocorreu em parceria com a Coordenadoria da Vigilância em 

Saúde de São Paulo (COVISA) no dia 29 de agosto de 2008 com a presença de técnicos da 

vigilância sanitária e participantes do monitoramento do estado de São Paulo.  

3. Porto Alegre/RS: o evento ocorreu em parceria com o grupo IBFAN Porto Alegre por 

ocasião do curso de capacitação em monitoramento à NBCAL e Lei 11.265/06 no período de 

16 a 18 de setembro de 2008. 

4. Goiânia/GO: o evento ocorreu por ocasião dos cursos de capacitação do Ministério da 

Saúde para a Iniciativa Hospital Amigo da Criança no período de 13 a 17 de outubro de 

2008. 

5. Recife/PE: o evento correu por ocasião dos cursos de capacitação do Ministério da Saúde 

para a Iniciativa Hospital Amigo da Criança no período de 3 a 7 de novembro de 2008. 

 

Seminário em Fortaleza. 

 

Seminário em Recife. 
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4.7  Fortalecimento da IBFAN Brasil  

Destaca-se como um dos resultados da execução do projeto a inclusão de 20 novos 

membros para a IBFAN Brasil. São profissionais dos estados do CE, TO e MS, que 

participaram dos cursos de capacitação, contribuindo para a ampliação da Rede e o 

fortalecimento do controle social e proteção legal da amamentação, 

 

Tabela 3 – Inclusão de novos membros 

      Estado Novos 
Membros 

São Paulo   11 

Rio Grande do Sul  4 

Ceará  1 

Mato Grosso do Sul   1 

Pará 1 

Pernambuco 1 

Tocantins 1 
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5  DISCUSSÃO 

Tanto a NBCAL quanto a Lei são instrumentos que visam proteger a amamentação, e 

garantir o direito das crianças receberem apenas leite materno nos seis primeiros meses de 

vida e, após esse período, o leite materno em conjunto com a alimentação complementar 

apropriada até pelo menos os dois anos de idade. 

As Revisões na NBCAL em 1992 e 2001 e a publicação de uma Lei federal, 

entretanto, não foram suficientes para coibir algumas práticas não éticas de fabricação, 

comércio e publicidade.  

Com a conclusão de todas as etapas, e em especial a experiência adquirida com a 

concretização do Monitoramento Nacional, reafirma-se que a realização do projeto “Ações 

NBCAL” propiciou a ampliação de parcerias e contribuiu para preparação de equipes de 

profissionais para a realização de monitoramentos, de forma independente, em seus 

estados e municípios. 

Tendo em vista os objetivos propostos e os resultados obtidos conclui-se que a 

IBFAN Brasil contribuiu de forma significativa, na vigência deste projeto, para o controle 

social das atividades do setor regulado e para proteção legal do aleitamento materno no 

país.  

Os efeitos positivos das ações executadas, além dos que já foram mencionados, 

ainda poderão, em médio e longo prazo, trazer como resultados: 

• Redução na quantidade das infrações à NBCAL e Lei 11.265/06 nos pontos de venda, 

nos meios de comunicação de massa, nos rótulos dos produtos, nos serviços de 

saúde e materiais educativos e técnico-científicos. 

• Aumento na efetividade da atuação de órgãos competentes, em especial as 

Vigilâncias Sanitárias. 

• Aumento no conhecimento da legislação entre profissionais de saúde, profissionais 

do comércio e dos meios de comunicação. 
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6   CONCLUSÃO 

A finalização das etapas previstas na execução do convênio propiciou o acúmulo de 

experiências no que diz respeito às articulações necessárias para realização dos processos 

licitatórios, permitindo o desenvolvimento de competências com a aquisição de 

conhecimentos e habilidades tanto técnicas como administrativas diante das ações e 

desafios no decorrer do processo. 

A execução do projeto possibilitou amadurecimento da Rede para compreensão e 

entendimento das questões ligadas ao controle social das legislações de proteção ao 

aleitamento materno, além da oportunidade de trabalhar com profissionais de diversas 

áreas que se envolveram nas diversas etapas do projeto para a idealização, criação, 

elaboração e finalização das ações para o alcance dos objetivos propostos.  

Umas das principias dificuldades encontradas foi quanto à operacionalização das 

modalidades de licitação (convite e pregão eletrônico). A IBFAN, como associação civil sem 

fins econômicos não dispunha de recursos operacionais, pessoal capacitado e domínio das 

legislações que regulamentam as modalidades de licitação. A fim de superar esta 

dificuldade a IBFAN firmou junto à Prefeitura Municipal de Jundiaí um Termo de 

Cooperação Técnica buscando orientações e supervisão para elaboração dos editais e 

demais passos do processo de licitação. Além disso, buscou convênio com a Bolsa Brasileira 

de Mercadorias (BBM), associação civil sem fins lucrativos, que exerce suas atividades 

operacionais por meio das corretoras vinculadas a Centrais Regionais de Operações (CROs). 

A BBM disponibiliza, por meio de sua página eletrônica (www.bbmnet.com.br), o programa 

operacional para realização do pregão, além de suporte técnico para todas as etapas da 

licitação.  
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7   CONTINUIDADE DAS AÇÕES 

            Com o encerramento das atividades previstas no projeto foi possível constatar o 

alcance dos objetivos propostos para o cumprimento das ações para implementar a 

efetivação à Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, Crianças 

de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras e Lei 11.265/06.  

           Verifica-se que no cotidiano não tem sido simples harmonizar os dispositivos da Lei 

frente à NBCAL e Lei 11.265/06, conforme refere a Portaria 2.051/2001. A proteção legal 

do aleitamento materno e da saúde dos lactentes é uma responsabilidade de vários atores 

e, considerando as ações desenvolvidas e as violações encontradas no Monitoramento 

Nacional, acredita-se que a atuação dos órgãos pertinentes com vistas a exigir o 

cumprimento destes dispositivos é de fundamental importância. 

A fim de garantir, manter e dar a continuidade às ações de implementação para 

efetivação à NBCAL e Lei 11.265/06 e, sobretudo, atender ao disposto no Estatuto social 

da IBFAN, no artigo que trata de sua missão, planeja-se a elaboração do projeto “Ações 

NBCAL fase II”. Este teria como propósito ampliar o alcance em direção às agências de 

publicidades, às donas de casa e grupos de mães. As agências por trabalharem  

diretamente com as empresas produtoras de alimentos infantis e  nem sempre atenderem 

aos dispositivos legais antes de criarem suas propagandas, além de não terem sido alvo 

deste tipo de ação educativa. Por outro lado levar a NBCAL ao conhecimento das donas de 

casa e grupos de mães tem grande importância considerando que muitas dessas mulheres 

vivenciaram, vivenciam ou vão vivenciar a prática da amamentação, além de poderem se 

tornar  observadoras atentas das práticas de comércio no cotidiano. 
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Anexo 1 – Plano de Trabalho e Cronograma de Execução 

Meta Etapa Atividades Indicador Duração 
 
1 

 Implementação da Norma Brasileira de Alimentos para 
Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, 
Chupetas e Mamadeiras 

Implementação Mar/07 Nov./08 

 1 Realização do Encontro Nacional de Aleitamento 
Materno – ENAM 

encontro Out./07 Maio/08 

 2 Realização dos cursos de capacitação em 
monitoramento a NBCAL 

curso Ago./07 Set./07 

 
 

3 Realização de Seminários para divulgação dos 
resultados do Monitoramento Nacional 

seminário Julho/08 Nov./08 

 4 Monitoramento Nacional monitoramento Set./07 Abril/07 
 5 Confecção de materiais educativos e de divulgação  exemplares Maio/07 Out/08 
 6 Elaboração de portal da IBFAN Brasil Portal Maio/07 Julho/07 
 7 Elaboração de relatório final do projeto e prestação de 

contas 
relatório Nov./08 Dez./08 
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Anexo 2 – Programação dos Cursos de Capacitação em Monitoramento da NBCAL e Lei 11.265/06 

Primeiro Dia - manhã 
Horário 

 
Conteúdo / atividade Instrutor(a) Metodologia 

08:00 h Chegada dos participantes Grupo local  
08:15 h Abertura Grupo local  
08:45 h Apresentação dos participantes Grupo local Dinâmica breve 
09:15h Apresentação dos objetivos do curso Instrutor 1 Exposição oral 
09:20 h Aplicação do Pré-teste Instrutoras (es)  
09:30 h AULA 1-  Benefícios da amamentação Instrutor 1 Exposição oral - 

dialogada 
10:15 h INTERVALO CAFÉ 
10:30 h AULA 2 -  Situação do Aleitamento 

Materno 
Instrutor 2 Exposição oral - 

dialogada 
11:15 h AULA 3  Malefícios do uso de 

mamadeiras e chupetas 
Instrutor 3 Exposição oral - 

dialogada 
12:00 h Dinâmica - Marketing Instrutor 4  
12:30 h ALMOÇO 

Primeiro dia - tarde 
14:00 h AULA 4 - Marketing e implicações para 

a amamentação 
Instrutor 1 

 
Exposição oral - 

dialogada 
14:30 h Apresentação do vídeo Instrutor 2 Vídeo e comentários 
15:15 h INTERVALO – CAFÉ 
15:30 h AULA 5 NBCAL: história e abrangência Instrutor 3 Exposição oral - 

dialogada 
16:00 h Dinâmica - separando os alimentos por 

categoria 
Instrutor 4  

16.30 h AULA 6 ROTULAGEM Instrutor 1 e 2 Exposição oral - 
dialogada 

17:30 h ENCERRAMENTO 
 

Segundo Dia- manhã 
horário 

 
Conteúdo / atividade Instrutor(a) Metodologia 

08:00 h Exercícios sobre Rotulagem 
(Formulários 1.1 a 1.7 e 2) 

Todos os instrutores 4 grupos 

09:15 h Apresentação dos resultados do 
exercício sobre rotulagem 

Todos G1 – Fórmula infantil 
e de seguimento 
para lactentes 

G2 – Fórmula de 
seguimento para 

crianças de 1º 
infância e demais 

leites 
G3 – Alimento de 

transição e com base 
em cereais 

G4 – Chupeta, 
mamadeira e 

protetor de mamilo 
09:45 h INTERVALO – CAFÉ 
10:00 h AULA 7 - PROMOÇÃO COMERCIAL Instrutor 1 Exposição oral - 

dialogada 
10:30 h Exercício em grupos sobre promoção 

comercial 
Instrutor 2  

11:00 h AULA 8 - MATERIAL TÉCNICO-
CIENTÍFICO E EDUCATIVO 

Instrutor 3  
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11:30 h Exercício (30 min.) e discussão (30 
min.) sobre material técnico-

científico, educativo e material 
promocional 

Instrutor 4 5 grupos 
 

12:30 h Leitura dos formulários 3 e 3.1 
(preparo para as visitas a pontos de 

venda) 

Instrutor 1 Discussão das 
duvidas 

12:45 h ALMOÇO 
Segundo dia - Tarde 

Data 
 

Conteúdo / atividade Instrutor(a) Metodologia 

14. 00 h PRÁTICA 
Visita a supermercados e farmácias 
Informação sobre a prática, divisão 

dos grupos. 

Todos 5 grupos 
5 coordenadores 

15: 45 h INTERVALO – CAFÉ 
16: 00  h Aula 9 – Profissionais de saúde, ética 

e conflitos de interesse. 
Instrutor 1 Exposição oral - 

dialogada 
17:00 h Leitura do formulário sobre serviços 

de saúde 
Informação sobre a visita, divisão 

dos grupos. 

Instrutor 2  

17:30 h 
 

ENCERRAMENTO 

Terceiro Dia - manhã 
Data 

 
Conteúdo / atividade Instrutor(a) Metodologia 

08:00 h Saída para a PRÁTICA 
Em hospitais 

Instrutores 3 grupos 

10:00 h INTERVALO - CAFÉ 
10.15 h Aula 10 – Amostras, Doações e 

Patrocínios 
Instrutor 1 Exposição oral - 

dialogada 
10:45 h AULA 11 -  Ministério Público e Leis 

Afins – ECA, CDC e Constituição 
Federal . 

Instrutor 2 
 

Exposição oral 

11.30 h AULA 12 -  Encaminhamento das 
infrações 

Instrutor 3 Exposição oral 

12:15 h ALMOÇO 
Terceiro dia - Tarde 

Data e  
horário 

 

Conteúdo / atividade Instrutor(a) Metodologia 

14:00 h Elaboração dos relatórios de visitas a 
pontos de venda e a serviços de 

saúde 
 

Todos Os mesmos grupos 
que foram na visita 

15:00 h INTERVALO – CAFÉ 
15:15 h Orientações gerais para o 

Monitoramento 2007 
Instrutor 1 e 2  

16:45h Aplicação do Pós-Teste 
Entrega de Certificados 

  
 

17:00 h ENCERRAMENTO 
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Anexo 3 – Participantes Curso São Paulo 

 
 Nome Formação Instituição 
1. Américo Xavier Cortopassi Cirurgião Dentista SUVIS Jaçanã/Tremembé 
2. Ana Denise P. CostaSantos Farmacêutica  SUVIS V. Prudente/Sapopemba 
3. Ana Lucia de Lima Gabriel Assistente Social SUVIS Capela do Socorro 
4. Ana Silvia P. dos Santos Nutricionista SUVIS Sé 
5. Carla Cristina A. do Prado Enga. Alimentos COVISA 
6. Célia Nassi Sottovia Cirurgiã Dentista SUVIS Campo Limpo 
7. Cirlei C. Gomes S. Moreno Psicóloga Prefeitura Municipal de Guarulhos 
8. Claudete Alves de Lima Enfermeira SUVIS Guaianases 
9. Claudia Maria Faria Araújo Farmacêutica  COVISA 
10. Claudia G. da Silva Chanes Fonoaudióloga Hospital Modelo – Sorocaba 
11. Cristiana Serrão Perrela Nutricionista SUVIS Sé 
12. Daniela Andretto Psicóloga Assistente de Pesquisa do IS 
13. Elaine Magalhães Nunes Nutricionista SUVIS Mooca/Aricanduva 
14. Eliane Heleno de Oliveira Nutricionista SUVIS Penha 
15. Evanise Segala de Araújo Méd.Veterinária COVISA 
16. Fabiana Swain Muller Enfermeira IBFAN Brasil 
17. Fabiana Erica V. da Silva Farmacêutica  COVISA 
18. Fabíola Cassab Advogada Matrice - Grupo de Apoio Amamentação 
19. Flávia Biet Nutricionista SUVIS Casa Verde/Cachoeirinha 
20. Gislene Maria Oliveira Luz Farmacêutica  COVISA 
21. Helen de C. M. De Agostino Cirurgiã Dentista SUVIS 
22. Heloísa Umekita Méd. Veterinária SUVIS Itaim Paulista 
23. Juliane Cristina B. AFerreira Méd. Veterinária SUVIS Pirituba/Perus 
24. Lea Rita de Araújo Nutricionista SENAC Sorocaba 
25. Marcela Ap. Bionti Nutricionista Banco de Leite Humano - Jundiaí 
26. Marcelo Antonio Stephano Méd. Veterinário SUVIS Cidade Tiradentes 
27. Maria Clélia Giaconi Médica SUVIS Parelheiros 
28. Maria de Fátima C. Quaresma Cirurgiã Dentista SUVIS Boi Mirim 
29. Maria Nereida Panichi Nutricionista Banco de Leite Humano – Bauru 
30. Maria Terezinha M. Covolan Dentista Sec. Municipal de Saúde – Bauru 
31. Mariana Nogueira Ferreira Nutricionista COVISA 
32. Maristela Benassi Enfermeira Banco de Leite Humano - Jundiaí 
33. Natália F. Réa Monteiro  Doula  
34. Norma Yuriko M. Ivano Enfermeira SUVIS V. Prudente/Sapopemba 
35. Rosa Maria Cagnone Farmacêutica  SUVIS Sto. Amaro/Cidade Ademar 
36. Rosana Vicente Velucci Educadora SUVIS Mooca/Aricanduva 
37. Rosines Martini Nutricionista SUVIS V. Mariana/Jabaquara 
38. Sandra M. M. Kavaguti Nutricionista SUVIS Sudeste/Coordenadoria 
39. Soraia Bueno de Andrade Enfermeira SUVIS Casa Verde/Cachoeirinha 
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Anexo 4 – Orientações Monitoramento Nacional 
 

NBCAL – MONITORAMENTO NACIONAL – 2007 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

  
1. REEMBOLSO PARA COMPRA DE MATERIAL  
* IMPORTANTE – NÃO ESQUECER DE PEDIR NOTA FISCAL 
 
A. O grupo local compra os produtos/publicações em desacordo com a legislação   
B. O grupo local encaminha o produto/publicação + Nota fiscal + formulário + formulário de 

enquadramento das infrações para a Ibfan Brasil 
C. Ibfan reembolsa o responsável pela compra por meio de depósito bancário, mediante 

recebimento do material e comprovação do valor pela nota fiscal. 
 
2. DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS POR REGIÃO/CIDADE 
(*) Rótulos de produtos de fabricação regional em desacordo com as legislações, deverão ser 
analisados por todos. 
 

PRODUTOS E SERVIÇOS GRUPOS 
Promoção Comercial – Pontos de venda TODOS OS MUNICÍPIOS 
Promoção Comercial – Internet 
Alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas 
e mamadeiras 

Jundiaí  
São Paulo 

Fortaleza  
Campo 
Grande 

Serviços de saúde TODOS OS MUNICÍPIOS 
Eventos TODOS OS MUNICÍPIOS 
Promoção Comercial – Rádio e TV São Paulo 

Jundiaí Sorocaba 
Bauru 

Fortaleza 
Belém 
 

Rotulagem – fórmulas infantis para lactentes e crianças de primeira 
infância* 

Jundiaí  
São Paulo 

 

Rotulagem – leites em geral* Sorocaba 
Guarulhos Bauru 

Palmas  
Macapá 

Rotulagem – alimentos de transição e a base de cereais Bauru Guarulhos Todos os 
estados (N 
e NE) 

Rotulagem – Bicos e mamadeiras 
 

São Paulo (Fabíola) Campo 
Grande 

Rotulagem – Chupetas Bauru (Terezinha) 

Rotulagem – Protetores de mamilos Sorocaba 

 
São Luis 

Material técnico-científico (Internet) Jundiaí Sorocaba Macapá  
Material educativo sobre alimentação infantil (Internet – páginas de 
fabricantes de alimentos infantis) 

São Paulo São Luis 

Material educativo sobre alimentação infantil (Internet – páginas de 
fabricantes de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilos) 

Jundiaí Belém 

Material técnico-científico e educativo (publicações) Sorocaba Bauru Fortaleza 
 
Belém 

Revista para público leigo São Paulo (Natália – revista Crescer) 
Guarulhos 
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Anexo 5 – Termo de Compromisso Monitoramento Nacional 
 

 
CURSO DE CAPACITAÇÃO EM 

MONITORAMENTO DA NBCAL E LEI 11.265/06 

 
CADASTRO DOS PARTICIPANTES 

 
 
 
 
Nome______________________________________________________________ 
 
Endereço completo____________________________________________________ 
 
Bairro_______________________ Nº. ______________CEP: _________________ 
 
RG__________________________CPF___________________________________ 
 
Telefone (   ) __________________________celular (  )______________________ 
 
Conta bancária – Banco _________________Ag. __________ nº.  conta_________ 
E-mail______________________________________________________________ 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 
 
Declaro estar ciente de que: 

1. Ao participar do curso de capacitação,  estou assumindo o compromisso de realizar o 
monitoramento nacional da NBCAL e Lei 11.265/06 em meu município, durante o período 
de setembro e outubro de 2007 e que encaminharei os produtos/problemas monitorados 
juntamente com as provas comprobatórias  e notas fiscais, para a Rede IBFAN Brasil até o 
dia 30 de novembro de 2007. 

2. Os recursos desembolsados por mim, para a compra de produtos serão reembolsados pela 
IBFAN Brasil por meio de depósito em conta corrente, mediante comprovação dos valores 
pelas notas fiscais. 

 
 
 
 
 
__________________         
Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório Final de Cumprimento do Objeto – ANEXOS 
_____________________________________________________________________ 

 56

Anexo 6 – Participantes Curso Belém: 
 
 Nome Estado/Município Local Trabalho 
1. Alexandra Castelo Branco Bezerra Menezes Ceará - Fortaleza SES – CE 
2. Diva de Lourdes A. Fernandes Ceará - Fortaleza SES – CE 
3. Tiana Guedes de Lima Pará - Belém Santa Casa – PA 
4. Marjorie Begot Pará - Belém Estudante Direito 
5. Débora Celeste Cunha Santa Brígida Pará - Belém SES - PA  
6. Maria Selma Alves dos Santos Pará - Belém SES - PA  
7. Cinthia Regina Sales Furtado Pará - Belém CESUPA 
8. Ieda Ludovina Castro Barbosa Pará - Belém  
9. Luisa Margareth A. Carneiro Pará - Belém Santa Casa – PA 
10. Mylenna Rodrigues Lucena Silva Pará - Belém SES – PA 
11. Dulcines Araújo Amorim Amapá - Macapá BLH – HMML – AP 
12. Sonia do Socorro Pereira Góes de Oliveira Amapá - Macapá BLH – HMML – AP 
13. Andréa de Nazaré Marvão Amapá - Macapá BLH – HMML – AP 
14. Arlete Santos de Oliveira do Valle Amapá - Macapá BLH – HMML – AP 
15. Érika Maia dos Santos Pará - Belém Santa Casa – PA 
16. Terezinha de Jesus Medeiros Borges Pará - Belém Santa Casa – PA 
17. Cynara Melo Souza Gonçalves Pará - Belém BLH – Belém 
18. Mara Lucinda Gomes do Amaral Pará - Belém Santa Casa PA 
19. Maria do Perpetuo Socorro Giusti de Sousa Maranhão - São Luis  SES – MA 
20. Mary do Socorro P. da Luz Maranhão - São Luis  SUVISA – MA 
21. Silvia do Socorro de Souza Cruz Pará - Belém Bombeiro Militar PA 
22. Alessandro Livio de Andrade Cruz Pará - Belém Bombeiro Militar PA 
23. Dione Marilia A. Cunha Pará - Belém SES – PA 
24. Alessandra Soares Alhadef Pará - Belém  
25. Dorilea de Sena Pantoja Sales Pará - Belém  
26. Gisella Diniz Campos de Oliveira Tocantins – Palmas SEMUS – TO 
27. Magdalena Akemi R. Carneiro Tocantins – Palmas VISA – TO 
28. Rosimeire Yuri Narumiya Ochigame MS – Campo Grande VISA – MS 
29. Neide Maria da Silva Cruz MS - Campo Grande SES – MS 
30. Cleonice Reis Souza Pará – Belém CECAN – Norte 
31. Ciléa Ozeda Pará – Belém CESUPA 
32. Maria Eunice Begot da S. Dantas Pará – Belém BLH – PA 
33. Rita Selma Teixeira Albim Pará – Belém Hosp. Clínicas  
34. Adriana Simões Pará – Belém Santa Casa - PA 
35. Vanda Heloisa Marvão Soares Pará – Belém DEVISA 
36. Acilene Nascimento Cruz Pará – Belém  
37. Mayra F. Horat Pará – Belém BLH - PA 
38. Maurício Guerreiro Pará – Belém Ministério Público 
39. Márcia Danielly de Castro Menezes Pará – Belém Santa Casa - PA 
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Anexo 7 –  Relatório de Avaliação dos Cursos de Capacitação em Monitoramento da NBCAL e Lei 11.265/06 

São Paulo 

 

Responderam ao questionário de avaliação das aulas: 26 participantes – 68,2% 

 

B= Bom      Re= Regular      Ru= Ruim  N/R = Não respondeu 

 
 

AULA 
 

CONTEÚDO (%) 
 

DIDÁTICA (%) 

  B Re Ru N/R B Re Ru N/R 
1 Benefícios da Amamentação (lição 1) 92,3 

 
  7,7 

 
84,6 

 
  15,4 

 
2 Situação do Aleitamento Materno no Brasil e ações de incentivo (lição 2) 92,3 

 
  7,7 

 
80,8 

 
3,8 

 
 15,4 

 
3 Malefícios do uso de chupetas e mamadeiras (lição 3) 96,2 

 
  3,8 

 
80,8 

 
3,8 

 
 15,4 

 
4 Estratégias de marketing (dinâmica de grupo)  84,6 

 
11,5 

 
 3,8 

 
73,1 

 
11,5 

 
 15,4 

 
5 O marketing e suas implicações para o aleitamento materno (lição 4) 96,2 

 
3,85 

 
  80,8 7,69 

 
 11,5 

 
6 Apresentação do Vídeo “Para fazer valer a lei”   96,2 

 
  3,8 

 
84,6 

 
  15,4 

 
7 O Código e a NBCAL: História e Abrangência  - ( lição 5) 100 

 
   84,6 

 
  15,4 

 
 Dinâmica – separando os alimentos categoria 84,6 15,4   80,8 7,7  11,5 

8 Rotulagem (lição 6) 92,3 
 

3,8 
 

 3,85 80,8 
 

3,8 
 

 11,5 
 

9 Exercício sobre rotulagem  96,2 
 

3,8 
 

 3,85 84,6 
 

3,8 
 

 11,5 
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10 
 

Apresentação dos resultados do exercício sobre rotulagem  92,3 
 

7,7   80,8 7,7  11,5 

11 Promoção Comercial (lição 7) 100    92,3   7,7 

11.1 Exercício em grupos sobre promoção comercial  96,2 3,8   88,5 3,8  7,7 

12 Material Educativo Técnico Científico 100    92,3   7,7 

13 Exercício e Discussão sobre Material Educativo Técnico Científico, Educativo e 
material promocional. 

92,3 7,7   84,6 7,7  7,7 

14 Leitura dos Formulários – preparo para as visitas a pontos de venda  88,5 
 

7,7  3,85 80,8 7,7  11,5 

15 Pratica - Visita a Supermercados e Farmácias  96,2 
 

3,8  3,85 88,5 
 

3,8  7,7 

16 Amostras, Doações e Patrocínios (Lição 9)   92,3   7,7 84,6   15,4 

17 Leitura do Formulário sobre serviços de saúde – preparo para as visitas 84,6 3,8  11,5 73,1  7,7  15,4 

18 Prática em Hospitais  92,3   3,8  3,85 84,6  3,8  11,5 

19 Profissionais de saúde – Ética e conflitos de interesse (lição 10) 100    92,3    7,7 

20 Ministério Público, NBCAL e Legislações de Suporte (lição 11) 96,2 3,8   88,5  3,8  7,7 

21 O que fazer com as infrações (lição 12) 96,2 3,8   88,5  3,8  7,7 

22 Elaboração de relatórios de visitas a pontos de venda e a serviços de saúde  84,6  7,7  7,7 76,9 7,7  15,4 

Comentários e Sugestões sobre o Curso  

 
Criticas ou sugestões Elogios 

• Manual confuso e de difícil localização de leis, formulários etc. Ele é 
consistente mas algumas folhas de relatórios, formulários e resumo de 
relatórios deveriam vir a parte. Também deveriam vir folhas 
sobressalentes para xerox para outros treinamentos.  

• Visitas deveriam ser mais de um tipo para todos os grupos e deveria 
abranger toda a norma, todas as possibilidades de comércio e serviços 
de saúde. 

• Para mim o conhecimento não foi completo, sei que nunca será, mas 
acredito que poderia ter sido maior.Talvez mais um dia só para visitas 
e relatórios e exposição de casos em outro dia.  

• No geral foi interessante participar e conhecer possibilidades de 
intervenção quando lidar com infrações. 

• Curso excelente com horário e tempo adequados, não foi cansativo. 
• Material do curso excelente. 
• Qualidade muito boa. 
• Continuem lutando por esta causa que é nobre. 
• Achei tudo muito bom, gostei do curso e espero poder atuar com 

esses conhecimentos. 
• O curso foi muito bom. 
• Curso bem dinâmico, pesar dos 3 dias, não foi cansativo. 
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• Curso muito extenso, cansativo. 
• Deveria ser mais direcionado a determinada área de atuação, ou seja, 

quando para vigilância sanitária, talvez fosse suficiente uma boa 
conscientização sobre a amamentação e uma noção geral a 
desnutrição (como conseqüência) e daí dar enfoque a questão 
legislativa e sobre o que fazer com as infrações. 

• Os grupos para exercícios deveriam ser menores. Grupos muito 
grandes geram bagunça, além de ficar muito mais difícil para se 
discutir os exercícios. 

• Deveria haver outros cursos para que todos da equipe da Vigilância 
Sanitária possam participar. 

• Deve se fazer capacitação periodicamente. 
• Rotulagem – muito complexo, um pouco confuso. Acredito que no dia 

a dia as dúvidas serão sanadas com a experiência de outros colegas e 
ação prática. 

• Sugiro que os grupos sejam formados por um número menor de 
pessoas, pois fica difícil para que todos possam participar 
efetivamente dos exercícios, principalmente o de rotulagem que é 
bastante difícil e minucioso. 

 

• Parabéns! 
• A parte prática foi muito positiva, enriqueceu o conhecimento. 
• Parabéns continuem assim! 

 
 
Belém 
Responderam ao questionário de avaliação das aulas: 26 participantes - 68,2% 
 
 

 
AULA 

CONTEÚDO % DIDÁTICA % 
 

  B Re Ru N/R B Re Ru N/R 
1 Benefícios da Amamentação (lição 1) 

 
100 
 

   
 

100    
 

2 Situação do Aleitamento Materno no Brasil e ações de incentivo (lição 2) 73,1 
 

26,9   
 

15,4 
 

76,9 
 

3,8 3,8 
 

3 Malefícios do uso de chupetas e mamadeiras (lição 3) 100 
 

   
 

96,2 
 

 
 

 3,8 
 

4 Estratégias de marketing (dinâmica de grupo)  96,2 
 

11,5 
 

 3,8 
 

96,2 
 

 
 

 3,8 
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5 O marketing e suas implicações para o aleitamento materno (lição 4) 96,2 
 

 
 

 3,8 96,2 
 

 
 

 3,8 

6 Apresentação do Vídeo “Para fazer valer a lei”   100 
 

   
 

96,2 
 

  3,8 
 
 

 
7 

 
O Código e a NBCAL: História e Abrangência  - ( lição 5) 

 
96,2 
 

 
3,8 

   
96,2 

 

 
3,8 

  
 

 Dinâmica – separando os alimentos categoria  84,6 15,4   80,8 7,9 
 

 11,5 

8 Rotulagem (lição 6) 88,5 
 

 
 

 11,5 84,6 
 

3,8 
 

 15,4 
 

9 Exercício sobre rotulagem  88,5 
 

11,5 
 

  92,3 
 

3,8 
 

 3,8 
 

10 
 

Apresentação dos resultados do exercício sobre rotulagem  96,2 
 

3,8   92,3 3,8  3,8 

11 Promoção Comercial (lição 7) 100    
 

92,3 3,8  7,6 

11.1 Exercício em grupos sobre promoção comercial  92,3   7,7 
 

88,5 3,8  7,6 

12 Material Educativo Técnico Científico 
 

92,3 3,8  3,8 80,8 7,6  11,5 

13 Exercício e Discussão sobre Material Educativo Técnico Científico, Educativo e 
material promocional. 

88,5 11,5 3.8  76,9 15.4 3.8 3.8 

14 Leitura dos Formulários – preparo para as visitas a pontos de venda  80,8 
 

19,2  3,8 76,9 19,2  3,8 

15 Pratica - Visita a Supermercados e Farmácias  88,5 
 

7,6  3,8 80,8 
 

7,7  11,5 

16 Amostras, Doações e Patrocínios (Lição 9)   
 

88,5 3,8  7,6 73,1 11,5  15,4 

17 Leitura do Formulário sobre serviços de saúde – preparo para as visitas 
 

84,6 7,9  7,9 80,8  7,6  11,5 

18 Prática em Hospitais  
 

96,2  3,8   92,3  3,8  3,8 

19 Profissionais de saúde – Ética e conflitos de interesse (lição 10) 
 

96,2 3,8   92,4  3,8  3,8 

20 Ministério Público, NBCAL e Legislações de Suporte (lição 11) 
 

100    92,4  3,8  3.8 
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21 O que fazer com as infrações (lição 12) 
 

96,2   3,8 96,2    3,8 

22 Elaboração de relatórios de visitas a pontos de venda e a serviços de saúde  92,4  3.8  3.8 92,3   7,7 

 

Comentários e Sugestões sobre o Curso  

 
Criticas ou sugestões Elogios 

• Na aula de rotulagem, acredito que se os produtos fossem 
“explorados” audiovisualmente as orientações da legislação 
ficariam mais fáceis de entender e de guardar; 

• Os slides necessitavam ter letras maiores; 
• O Check list poderia ser modificado, fica confuso marcar SIM 

quando na verdade o item é não conforme ou vice versa. 
• Carga Horária poderia ser maior pra melhor assimilação do 

conteúdo que é muito extenso; 
• Seria mais proveitoso para os alunos a oportunidade de maior 

prática; 
• Tem que ser providenciado refeição; 
• Tempo curto para realização das tarefas dentro da instituição, mas 

deu para fixar o assunto em discussão; 
• A parte do exercício deveria ser maior no tempo; 
• Maior manuseio dos formulários para a prática; 

• Excelente 
• Tudo Ótimo! 
• Gostei muito porque permite o acompanhamento na tela e registrar 

alguns pontos importantes da fala do mediador que não contam no 
manual; 

• Manual de excelente qualidade em seu conteúdo técnico científico e 
de fácil manuseio;  

• Muito boa qualidade; 
• Material de excelente qualidade; 
• Material todo de primeira qualidade. 
• Excelente apesar de horário corrido e bastante cansativo; 
• Curso de suma importância para todos profissionais de saúde; 
• Quero agradecer à IBFAN pela oportunidade de participar deste 

curso e parabenizar a toda equipe da Santa Casa de M. de Belém do 
Pará, excelente acolhida, muito obrigada! 

• O curso atendeu plenamente seus objetivos de todo seu conteúdo, e 
de prática principalmente. 

• Muito bom!!! 
• Curso muito bom! Considero aceitável qualquer imprevisto que 

tenha ocorrido. 
• Curso de fundamental importância e acho que a assistência social 

tem muito a contribuir com seu usuário sobre este vasto e 
interessante assunto. Quero continuar me aprimorando para melhor 
repassar a demanda qual trabalho; 
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Anexo 8 – Programação Científica do X ENAM 
 
 

 
 

X ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO – ENAM 
 
 

21 a 24 de maio de 2008 
 
 

Um Norte para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 
 
 

I Encontro Amazônico de Bancos de Leite Humano  
I Encontrinho de Aleitamento Materno 

1000 Mães Amamentando às Margens da Baía do Guajará 
 
 

HANGAR - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia 
Av. Dr. Freitas S/N 

Belém, Pará 
 
 
 
 
 
 

Realização: 
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COMISSÃO DO EVENTO 

Maria Eunice Begot da Silva Dantas 
Presidente do X ENAM 

Rosana De Divitiis 
Coordenadora Nacional da Rede IBFAN 

Marina Ferreira Rea 
Presidente da Comissão Científica Nacional 

Luiza Margareth A. Carneiro 
Presidente da Comissão Cientifica Local 

Maria de Fátima Bentes dos Santos 
Presidente do I Enamzinho 

Waldir Araújo Cardoso 
Presidente da Comissão Financeira 

Geruza da Costa Souza 
Coordenadora da Comissão Social 

Mylenna Rodrigues Lucena 
Coordenadora da Comissão de Logística 

Hélio Franco de Macedo Junior 
Dione Marília Albuquerque Cunha 
Coordenadores da Comissão de Divulgação 

Rosangela Brandão Monteiro 
Coordenadora do Encontro “1000 Mães Amamentando” 

Membros da Comissão Científica 

Ameliana Silva  
Amira Consuelo de Melo Figueiras  
Andréa Carla Jorge Reis  
Aurimery Gomes Chermont  
Cynara Melo Souza  
Cíntia Regina Sales Furtado  
Francisco das Chagas  
Mara Lucinda Gomes do Amaral  
Rahilda Tuma  
Rosa Vieira Marques  
Roseana Telles Lins  
Vanda Heloisa Marvão Soares  
Vanderlúcia Ponte 
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X Encontro Nacional de Aleitamento Materno 
Programação 

 
 

 
 
Mil Mães Amamentando às margens da Baia 
do Guajará 

 
 
Data: 20 de Maio de 2008 
 
Horário: 08:00 as 12:00h 
 
Local: Estação das Docas 
 

 
 

CURSOS PRÉ – ENCONTRO 
 

20/05/2008 e 21/05/08 
 

� Aleitamento Materno para Pediatras 
 

� Cuidando do Cuidador 
 

� Gastroenterologia Pediátrica e Leite 
Materno 

 
� Humanização do Parto e Nascimento 

 
� Manejo Clinico da Lactação  

 
� Vigilância do Crescimento e 

Desenvolvimento Infantil 
 

� Aconselhamento em Alimentação 
Complementar 

 
� Aconselhamento em Amamentação 

 
� Atuação Fonoaudiológica na 

Assistência Materno Infantil  
 

� Bonecas e Mamas  
 

� Iniciativa Unidade Básica Amiga da 
Amamentação (IUBAAM) 

 
� Processamento e Controle de 

Qualidade em Bancos de Leite 
Humano 

 
� Programa Nacional de Qualidade em 

Banco de Leite Humano 
 

� Aleitamento Materno em Situações 
Especiais 

 
 

� Aleitamento Materno: A Principal 
Ajuda no Follow Up 
Odontopediátrico de 0 a 60 Meses 

 
� Alimentação da Nutriz 

 
� Amamentando o Bebê que Viverá 

100 Anos 
 

� Amamentação e Município 
Amamunic 

 
� Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

para gestores 
 

� Método Mãe Canguru 
 

� Papel das Doulas na Humanização do 
Parto 

 
 

 
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

 
21/05/2008  
 
19h – 20h – Cerimônia de Abertura 
Auditório Master 
20 Anos do Código de Proteção ao 
Aleitamento Materno no Brasil: Uma história 
bem Sucedida. 
Conferencista: Jean-Pierre Allain (Malásia) 
Presidente: Marina Ferreira Rea (SP) 

 
22/05/2008  
 

 
08h – 10h30 
Salão Belém: Sistema CFN / CRN: O Parceiro 
na Luta do Exercício Profissional 
Vanda Marvão (PA), Pilar Maria Moraes (PA) 
Lourdes Oliveira Barbalho Pontes (PA) 
08h – 10h 
Sala Maniçoba: Reunião Sobre a Proteção 
Legal da Amamentação 
Maurício Guerreiro (PA), Newton Dantas (SP) 
Roberto Heck (SP), Maria Cristina F. de 
Carvalho (PA) 
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08h – 12h30  
Sala Açaí: I Encontro Amazônico de Bancos 
de Leite Humano 
09h – 10h 
Conferência Magna 
Políticas Públicas e Aleitamento Materno: 
Novos Rumos no Brasil 
Elsa Regina Justo Giugliani (DF) 

 
10h – 11h30 
Auditório Master: Licença Maternidade de 6 
Meses é o Melhor 
Dioclécio Campos Júnior (DF) 

 
Salão Pará: Microbiotica do Leite Humano 
Franz Reis Novak (RJ) 

 
Salão Belém: Plataforma Amazônia – Agenda 
Criança Amazônia 
Fabio Atanásio de Morais (PA) 

 
Sala Tapioca: O Fortalecimento da 
Estratégia Saúde da Família na Prática do 
Aleitamento Materno em Comunidades 
Ribeirinhas 
Elizabeth Teixeira (PA), Maria Arlete dos Reis 
Costa (PA) 

 
Sala Tacacá: Experiências Exitosas com 
Parteiras 
Maria Gerlívia Melo Maia (AC), Maria Zuleide 
Conceição Silva (AP), Edila Moura (PA), Ana 
Paula Viana (PE) 

 
10h – 12h30 
Sala Maniçoba: Reunião de Gestores em 
Aleitamento Materno 
Elsa Regina Justo Giugliani (DF), Lílian 
Espírito Santo (RS) 

                    
10h30 – 12h30 
Auditório A: Repensando as Estratégias de 
Resgate do Aleitamento Materno no Brasil e 
Perspectivas 
Anália Ribeiro Heck (SP), Diva Fernandez (CE), 
Sônia Maria Salviano de Alencar (DF), Maria 
Celina Machado (RJ) 

 
Auditório B: Alimentação Complementar: 
Visão Multidisciplinar 
Belizía Barcessat (PA), Cristina Maria Gomes 
do Monte (CE), Valderez Aragão (BA) 

 
Auditório C: História da Elaboração e 
Aprovação da NBCAL 
Jean-Pierre Allain (Malásia), Marcus Renato de 
Carvalho (RJ), José Martins Filho (SP) 
 

Auditório D: Amamentação na Adolescência 
e no Climatério 
Enilda Lara Weirgt (RS), Neila Maria Dahas 
Jorge Rocha (PA), Eloísa Troian (RJ) 

 
11h – 12h30 
 
Auditório Master: A Contribuição do 
Pediatra no Projeto Saúde da Família: 
Estímulo à Amamentação 
Luciano Borges (MG) 

 
Salão Pará: Uso do Leite Humano 
Pasteurizado na Alimentação do Prematuro 
Maria José Guardia Mattar (SP) 

 
Salão Belém: História da Amamentação no 
Brasil 
Keiko Miyasaki Teruya (SP) 

 
Sala Tapioca: Experiências Exitosas com 
Amamentação 
Tânia da Conceição Santos Colares (PA), 
Camila Crassia Miranda Correa (SP), Áurea 
Nunes (PA) 

 
Sala Tacacá: Desafios da Amamentação em 
situações de exclusão 
Edina Regina Lima Santos (SUSIPE – PA), 
Madacilina de M. Teixeira (PA), Hilton Silva 
(PA) 
 
 
14h – 15h: Conferência Magna  
Amamentação e as Questões de Gênero 
Vilma Chavez Pop (Guatemala) – IBFAN 
América Latina e Caribe 
 
14h – 18h 
Sala Açaí: I Encontro Amazônico de Bancos 
de Leite Humano 
 
22/05/2008 
 
15h – 16h 
Auditório Máster: Aleitamento Materno e as 
Empresas Transnacionais 
Mike Brady (Reino Unido) 

 
Auditório A: Aleitamento e Doenças 
Maternas 
Jefferson Pereira Guilherme (AM) 

 
Auditório B: A História do Aleitamento 
Materno no Município de Belém 
Rosa Vieira Marquês (PA) 

 
 
Sala Tapioca: Reunião dos Hospitais Amigos 
da Criança  
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15h – 18h 
 
Oficina: Orientações sobre Higiene Bucal 
para Cuidadores de Crianças com 
Deficiência 
Núbia Rafaela Ribeiro Araújo (RJ) 
Vânia Regina Melo Barbagelata (PA) 

 
Oficina: Oficina da IHAC para Avaliadores 
Keiko Miyasaki Teruya (SP) 

 
Oficina: Oficina de Fotografias 
Fernanda Maria Dias Loureiro de Sá (RJ) 
 
Oficina: Aleitamento Materno Para Crianças 
Maria de Fátima Bentes dos Santos (PA) 
 
16h30 – 18h 
Auditório Master: Saúde na Amazônia: 
Crianças quilombolas 
Leonor Maria Pacheco dos Santos (DF) 
Povos das florestas 
Jacinta S. da Silva (DF) 
Chamada nutricional da Região Norte 
Janine Guiberdt Coutinho (DF) 

 
Auditório A: Erros e Acertos na Veiculação 
da Informação sobre Aleitamento Materno: 
Como proceder? 
Marcus Renato de Carvalho (RJ), Maria 
Cristina Fonseca de Carvalho (PA) 

 
Auditório B: Mamoplastia e Amamentação 
Vitor Aita (PA), Lorena Bentes (PA), Geruza 
Fonseca Souza (PA) 

 
Auditório C: Avaliação das Competências 
Familiares de Crianças de 0 a  6 anos 
Ana Emilia Ferreira (PA), Amira Figueiras (PA) 

 
17h – 18h 
 
Encontro c/ especialista – Norma Brasileira 
de Comercialização de Alimentos para 
Lactentes (NBCAL) 
Palestrante: Leandra Ulbricht (PR) 

 
Encontro c/ especialista – Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança (IHAC) 
Tereza Setsuko Toma (SP) 

 
Encontro c/ especialista – Guia Alimentar 
Palestrante: Patrícia Gentil (DF) 
 
 
Sala Tacacá: 18h30 - ASSEMBLÉIA GERAL 
IBFAN BRASIL (para membros da IBFAN) 
 

23/05/2008 
 
08h – 10h30 
 
Salão Belém: Sistema CFN / CRN: O Parceiro 
na Luta do Exercício Profissional 
Vanda Marvão (PA), Pilar Maria Moraes (PA), 
Lourdes Oliveira Barbalho Pontes (PA) 
 
08h – 12h30 
 
Sala Açaí: I Encontro Amazônico de Banco 
De Leite Humano 
 
09h -10h: Conferência Magna 
A Rede de Bancos de Leite Humano no 
contexto Ibero América 
João Aprígio Guerra de Almeida (RJ) 

 
10h – 12h30 
Sala Maniçoba: Reunião - Assistentes Sociais 
Amigas da Amamentação 
Dr. Carlos Alberto Batista Maciel (PA), Jandira 
Miranda da Silva (PA), Maria Josy G. Pereira 
(SP)  

 
 
10h30 – 11h30 
 
Auditório Master: Pesquisa Qualitativa em 
Amamentação: Em Busca dos Significados 
das Práticas 
Maria Cristina Passos (MG) 

 
Auditório A: Aspectos Constitucionais do 
Aleitamento Materno 
Newton José de Oliveira Dantas (SP) 

 
Auditório D: O Processo do Desmame 
Elsa Regina Justo Giugliani (DF) 
 
Sala Tapioca: Teste Rápido do HIV e o Passo 
4 
Maria Inês Couto de Oliveira (RJ) 

 
Salão Pará: Amamentação e 
Desenvolvimento Orofacial 
Alessandra Parreira Menino (MG) 

 
Sala Tacacá: Amamentação em Situações de 
Emergência 
Ana Júlia Colameo (SP) 

 
10h30 – 12h30 
 
Salão Belém: Ações Integradas para o 
Crescimento e o Desenvolvimento Infantil 
Rosa Vieira Marques (PA), Amira Figueiras 
(PA), Isabel Neves de Souza (PA) 
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Auditório B: Participação do Pai na 
Amamentação 
Marcus Renato de Carvalho (RJ), Isabela 
Andrade Araújo (RJ), Maurício Guerreiro (PA) 
 

 
Auditório C: Saúde da Criança Indígena 
Luiza Garmelo (PA), Ubiratan Cazetta (PA), 
Clicia Dantas (PE) 

       
11h30 – 12h30 
 
Auditório Master: Abordagens Qualitativas 
em Amamentação e Alimentação 
Complementar 
Maria Cristina Passos (MG), Fabiana Swain 
Muller (SP), Jeanine Maria Salve (SP) 

 
 

Auditório A: Iniciativa Hospital Amigo da 
Criança: Alcance e Perspectivas 
Marina Ferreira Rea (SP) 

 
Auditório D: Gestores e Auto-Suficiência dos 
Municípios na Obtenção de Diagnóstico de 
Aleitamento nas Campanhas: AMAMUNIC 
Sônia Isoyama Venâncio (SP) 

 
Sala Tapioca: HTLV X Leite Humano 
Carina Guilhon Sequeira (PA) 

 
Salão Pará: HIV e Amamentação 
Evanguelia Kotzias Atherino dos Santos (SC) 

 
Sala Tacacá: Apoio Social e Auto Estima da 
Mulher 
Itaneide Fernandes Silva (PA) 
 
14h – 15h: Conferência Magna  
Comunicação Social em Aleitamento: 
Marketing e Campanhas, Erros e Acertos de 
uma História Recente 
Erica WitteiMarcus Renato de Carvalho (SP) 

 
14h – 18h 
 
Sala Açaí: I Encontro Amazônico de Bancos 
de Leite Humano 

 
15h – 16h 
 
Auditório A: Alergia Alimentar e Doenças do 
Tubo Digestivo: O que há de Novo 
Graciete Oliveira Vieira (BA) 

 
Salão Belém: Amamentando o Bebê que 
viverá 100 Anos 
Vilneide Serva (PE) 

 

Auditório B: Promovendo Aleitamento 
Materno na Atenção Básica: Rede Amamenta 
Brasil 
Lílian Polli (PR) 
 
 
Sala Tapioca: Assistência Integral a Doenças 
Prevalentes na Infância - (AIDPI) 
Ana Cristina Guzzo (PA) – SESPA, Rejane 
Cavalcante (PA)  
 
15h – 18h 

 
Oficina: Transmissão Vertical do HIV e da 
Sífilis 
Marcelo Joaquim Barbosa (DF) , Marcelo 
Araújo de Freitas (DF) 

 
Oficina 5: O Espaço Privilegiado do Afeto na 
Gestação Através da Psicomotricidade 
Relacional 
Isabela Andrade Araújo (PA) 
 
Oficina: Aleitamento Materno para Crianças 
Maria de Fátima Bentes (PA) 
 
16h30 – 18h 
 
Auditório Master: Interdisciplinaridade no 
Ambulatório de Seguimento do RN de Risco 
Aurimery Chermont (PA), Simone Goreth Luz e 
Silva (PA), Regina Hilda Ferreira Brito (PA) 

 
Auditório A: Hábitos Orais e Amamentação 
Gabriela Dorothy de Carvalho (SP), Lilian 
Cristina Cotrin (SP), Ana Paula Melo Viana (RJ) 
 
Salão Belém: Segurança Alimentar 
Rodrigo Vianna (PB), Leonor Maria Pacheco 
dos Santos (DF) 

 
Auditório B: Ampliação da Licença 
Maternidade 
Dioclécio Campos Júnior (DF), Maria Cristina 
F. de Carvalho (PA), Rosangela Gomes dos 
Santos (SP), Cecília Muxi (Uruguai)  

 
Auditório C: NBCAL - Resultados do 
Monitoramento Nacional 
Rosana De Divitiis (SP), Marselle Nobre de 
Carvalho (PA) 

 
17h – 18h 
 
Encontro c/ especialista – BLH 
Franz Reis Novak (RJ) 

 
Encontro c/ especialista - Manejo Clínico Da 
Amamentação 
Ana Júlia Colameo (SP)  
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Encontro c/ especialista - A Comunidade 
Indígena Amazônica e Amamentação 
Clicia Dantas (DF) 
 
 

   24/05/2008 
 
09h – 10h: Conferência Magna  
O UNICEF na Implementação do Código 
Internacional de Comercialização de 
Substitutos do Leite Materno 
Annelies Allain (Malásia) 

 
10h30 – 11h30 

 
Auditório Master: WABA & SMAM 2008 
Tereza Toma (SP) 

 
Auditório A: Leite Humano Pasteurizado em 
Filhos de Portadoras de HIV 
Sônia Maria Salviano de Alencar (DF) 

 
Auditório B: Planejamento Familiar e 
Aleitamento Materno 
Neila Maria Dahas Jorge Rocha (PA) 
 
Sala Tapioca: Responsabilidade Social e 
Aleitamento Materno 
Rosangela Maiorana (PA) 
 
Sala Tacacá: A Repercussão da Ausência do 
Aleitamento Materno no Prematuro na UTI 
neonatal 
Aurimery Gomes Chermont (PA), Maria José 
Guardia Mattar (SP), Raimunda Helena Feio 
(PA), Regina Hilda Ferreira Brito (PA) 
  

   10h30 – 12h30 
Auditório C: Segurança Alimentar e 
Aleitamento Materno 
Patrícia Gentil (DF), Geraldo Dumont (PA), 
Mariana Helcias Cortes (DF)  
 

 
Auditório D: As Perspectivas 
Contemporâneas da Prática do Aleitamento 
Materno no Pará 
Odinéia Silva (PA), Danielle Soares (PA) 

 
Salão Pará: Fortalecimento da Rede Social 
de Aleitamento Materno 
Cláudia Maria Imenes (RJ), Márcia Ferreira 
Gomes (SP), Fabíola Cassab (SP), Francesca 
Felici - La Leche League 

 
Salão Belém: Humanização no Nascimento e 
no Parto 
Daphne Rattner (DF), Cláudia Orthof (RJ), 
Thayssa R. Carvalho (PA) 

 
Sala Açaí: Encontro Bombeiros da Vida 
Tenente Coronel Silvia Souza (PA) 

 
11h30 – 12h30 
 
Auditório Master: Avanços do Pacto Nacional 
pela Redução da Mortalidade Materna e 
Neonatal 
Adson França (DF) 

 
Auditório A: Alimentos Regionais e 
Alimentação Saudável 
Ana Beatriz Pinto de A. Vasconcellos (DF) 

 
Auditório B: Histórico do Desmame Frente 
ao Avanço da Indústria 
Ana Júlia Colameo (SP) 

 
Sala Tapioca: A Mulher e os Mitos da 
Amamentação 
Vilneide Serva (PE) 

 
Sala Tacacá: Amamentação e o Meio 
Ambiente  
Cristhianne Lynch (PA) 
 
12h30 – 14h 
 
Auditório Master: Solenidade de 
Encerramento 
Elsa Regina Justo Giugliani (DF) 

 
Leitura da Carta de Belém / Local de 
Apresentação do Próximo ENAM. 
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Anexo 9 – Convite e programação seminário São Paulo 

 
 

                                                                                          Jundiaí, 25 de julho de 2008 

  

CONVITE 

 

Prezado(a) 

 

A IBFAN Brasil - Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar em parceria com a 

COVISA - Coordenadoria da Vigilância em Saúde de São Paulo, por meio do convênio com o 

Ministério da Justiça para a execução do projeto “Ações para implementar a efetivação à  Norma 

Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, 

Chupetas e Mamadeiras” vem convidá-lo (a) a  participar do “Seminário NBCAL” em que serão 

apresentados os resultados do monitoramento nacional realizado pela IBFAN Brasil, a situação atual  

da Norma Brasileira e perspectivas. 

 

 O evento, cuja programação está abaixo, será realizado no dia 22 de agosto de 2008 das 

14h00 às 17h00, na Sede da COVISA à Rua Santa Isabel, nº 181, 10º andar, Vila Buarque, na cidade 

de São Paulo.  

 

Esperamos contar com a sua presença. 

Atenciosamente, 

 

Rosana De Divitiis                                           Dra. Inês Suarez Romano  

 IBFAN Brasil                                           Coordenadora da Vigilância em Saúde                                                                         
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PROGRAMAÇÃO 

 

14h00 – Inscrições e entrega do material 

14h30 – Abertura 

14h45 – Fabiana Swain Müller - IBFAN Brasil 

Resultados do Monitoramento nacional realizado pela IBFAN Brasil 

15h30 – Intervalo 

15h45 – Renata Ferreira e Kelly Dias Botelho – Gerência de Propagandas da ANVISA 

NBCAL: situação atual e perspectivas 

16h30 – Debate  

17h00 – Entrega de certificados e encerramento 
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Anexo 10 – Programação Seminário Fortaleza 

V ENCONTRO ESTADUAL DOS HOSPITAIS AMIGO DA CRIANÇA 

XVII SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO 

Data: 25 de Julho/2008 

Local: Escola de Saúde Pública – Fortaleza/CE 

 
PROGRAMAÇÃO 

MANHÃ 

Abertura: 8:30 h 
Secretário Estadual de Saúde - João Ananias Vasconcelos Neto 
Coordenadoria de Políticas de Atenção à Saúde - Vera Maria Câmara Coelho,  

Núcleo de Atenção Primária – Maria Imaculada Ferreira Fonseca 
Núcleo de Atenção Secundária – Cleide Chaves Sampaio   

COSSEMS – José Policarpo de Araújo Barbosa 
UNICEF - Patrício Fuentes 
Ministério da Saúde – Lílian Cordova do Espírito Santo 
IBFAN – Jeanine Maria Salve 
 
9:00 h - Posse do Comitê Estadual de Incentivo ao Aleitamento Materno 
 
9: 30 h - A Política de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde para a Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança/IHAC 
Palestrante: Lílian Espirito Santo (MS)  

 
10:30 h - Aleitamento Materno: Apoio à Mulher nas Perspectivas Atuais e Resultado do 
Monitoramento da NBCAL no Ceará em 2007 

Palestrante: Jeanine Maria Salve - IBFAN 

12:30 h - Almoço – Almoçando com os Amigos da Criança 

 

TARDE 

14:00 h - Aleitamento Materno no Programa Saúde da Família e a IHAC 

Palestrante: Diva de Lourdes Azevêdo Fernandes 

15:00 h - Experiências Exitosas 

16:30 h -“Confraternização entre Amigos da Criança”  
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Anexo 11 – Tabela Distribuição Materiais 

Instituição/Material CARTILHA DVD FOLDER 
MONI 

RELATÓRIO 
MONI 

ATUALIDADES 
AM e RISCOS 

AA 
Cursos NBCAL (SP e PA) 298     
Instituto de Saúde 136 58  6 150/cada 
CFDD 300 60  6  
SENAC 367 2 1250 1 2500/cada 
SBP Pernambuco     250/cada 
GICRA 5 1    
EEUSP 35 2    
Universidades 258 4    
SMS Jundiaí 86 5    
Hospitais Jundiaí 272 11    
PM Vinhedo  1    
VISA Jundiaí 100 2    
PSF Jundiaí 86 1    
Pastoral da Cr. Jundiaí 86 1    
ACJ 80 1    
Rede Parceiros 80 1    
APROFARMA  1    
CDL 20 1    
PROCON Jundiaí 86 1    
CONSEAN Jundiaí 20 1    
BLH Jundiaí 5 1    
SMS Campinas  5    
Rede A&C Rio de Janeiro 10     
BLH Ribeirão Preto  4    
Matrice – grupo de apoio a 
amamentação SP 

125 3    

AMAMEN PA 460 101    
Rádio Boa Nova Guarulhos 3     
ENAM 2539 251 10.000   
Membros IBFAN 1847 325   100/cada 
CONASEMS 5 1 50 1  
MDS 5 1 50 1  
APAS - Associação Paulista 
de Supermercados 

5 1 50 1  

VISA - Vigilância Sanitária  
Estadual de SP 

5 1 50 1  

Conselho Estadual de  
Saúde 

5 1 50 1  

CONSEA 5 1 50 1  
MS Área Técnica de Saúde 
da Criança e Aleitamento 
Materno 

5 1 50 1  

MS - Departamento de 
Atenção Básida - CGPAN 

172 100  1  

MS - Departamento de Ações 
Programáticas 
Estratégicas/SAS/MS 

   1  

GGALI - Gerência Geral 
de Alimentos 

5 1 50 1  

GPESP - Gerência Geral 
de Produtos Especiais 

5 1 50 1  

GPROP - Gerência de 
Monitoramento e 

 30  1  
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Fiscalização de Propaganda 
CRN-3 - Conselho Regional 
de Nutricionistas 

5 1 50 1  

CRM - Conselho Regional de 
Medicina 

5 1 50 1  

CFN - Conselho Federal de 
Nutricionistas 

5 1 50 1  

COREN - SP    1  
IDEC Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor 

   1  

Coord. De Vigilância 
em Saúde - Sub 
Gerência de Alimentos 

5 1 50 1  
 

Conselho Nacional de Saúde 
-"Efetivando o Controle 
Social" 

5 1 50 1  

Secretária de Estado de 
Saúde de São Paulo 

5 1 50 1  

Gerência-Geral de 
Tecnologia de Serviços de 
Saúde 

   1  

Participantes do 
Monitoramento 

   32  

Conselho Consultivo IBFAN    14  
SEMINÁRIO SP   500   
CURSO NBCAL POA 50 50    
SEMINÁRIO FORTALEZA 100 - 500   
SEMINÀRIO RECIFE 50 50 250   
 7751 1089 19050 80 3100 


