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REALIZAÇÃO 

Ministério da Saúde - Secretaria de Atenção à Saúde 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas 

Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno - CGSCAM 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul  

 

ORGANIZAÇÃO  

Renara Guedes Araújo – Ministério da Saúde 

Katia Ronise  Rospide – SES RS 

Rosana De Divitiis – IBFAN Brasil 

 

FACILITADORES 

 Jeanine Maria Salve – Nutricionista – IBFAN Brasil 

 Rosana De Divitiis – Socióloga - IBFAN Brasil 

 Kelly  Dias Botelho – Especialista em regulação e vigilância sanitária – ANVISA 

 Renara Guedes Araújo - Consultora Técnica – CGSCAM - Ministério da Saúde 

 

CARGA HORÁRIA 

 24 horas 

DATA e LOCAL 

 29 a 31 de maio de 2017. 

 Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul (CAERGS), Avenida Borges de 

Medeiros, 1501, Praia de Belas, Porto Alegre, RS. 

 

1. PARTICIPANTES 

Estiveram presentes 28 participantes, sendo 18 profissionais de saúde e 10 fiscais da vigilância 

sanitária de 08 municípios do estado do Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre.  

Nome Instituição Profissão 

1. Deyse Poglia Freitas SMS Guaíba Nutricionista 

2. Vivian Carnal SMS Canoas Enfermeira 

3. Margarete Tavares Kayser SMS Gravataí Nutricionista 
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4. Claudia Helena Abreu Nunes Santa Casa de POA Nutricionista 

5. Naiara Naro Rigo 11ª CRS Erechim Nutricionista 

6. Julia Luzzi Valmórbida NUPEN (UFESPA) Nutricionista 

7. Cristina Simon Hospital Femina Médica 

8. Priscila Bundchen Tirloni 9ª CRS Nutricionista 

9. Juliana Pacheco de Freitas 10ª CRS Engenheira de Alimentos 

10. Rita Rocha da Silva HSL PUC Nutricionista 

11. Marcela Pasini 6ª CRS Nutricionista 

12. Denise Scopp Prezestrzeleniec 

Krasner 

CGVS - POA Nutricionista 

13. Luciana Martins Titze Hessel SMS São Leopoldo Nutricionista 

14. Rosane Rodrigues SMS São Leopoldo Pediatra 

15. Maria Aparecida F. Frozza VISA/6ª CRS Nutricionista 

16. Daiane C. Velter 15ª CRS Nutricionista 

17. Paula S. Leffa UFCSPA Nutricionista 

18. Jane Sorla Domingues VISA MS Nutricionista 

19. Lisiane Kiefer Guimarães FSNH Nutricionista 

20. Daniela Muneghini VISA NH Farmacêutica 

21. Regina Halzen VISA/17ª CRS/Ijuí Nutricionista 

22. Diane Cristina Fiaminghi EESCASCS/SMS POA Nutricionista 

23. Vera Lucia de Oliveira Brazil SMS /CVS Alvorada  Assistente Social  

24. Jussara Figueiredo DVS/ CEVS Nutricionista 

25. Alice Mesquita Zimmermann SMS Estância Velha Nutricionista 

26. Danielle Lodi Silva  Residente/SMS Nutricionista 

27. Maristela Terra Brandão Hospital 

Universitário FURG 

Enfermeira 

28. Grace Santos  HU FURG Nutricionista 
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2. PROGRAMAÇÃO REALIZADA 

Horário ATIVIDADE FACILITADOR 

PRIMEIRO DIA 03/04/2017 

8h 30 min Entrega dos materiais e boas vindas Katia 

8h30 40 min Apresentação dos participantes e acordo de 
convivência 

Rosana 

9h10 10 min Apresentação dos objetivos da oficina RENARA 
GUEDES 

9h20 30 min  Protegendo o Aleitamento Materno Jeanine  

9h50 15 min INTERVALO  

10h05 60 min Benefícios da Amamentação e malefícios do uso de 
bicos 

Jeanine 

11h05 60 min História sobre o Código Internacional, NBCAL e 
Lei11265/2006: da elaboração aos dias atuais. 

Rosana 

12h05 75 min ALMOÇO  

13h20 60 min Política Nacional de Aleitamento Materno Renara 

14h20 90 min A aplicabilidade da NBCAL em diferentes contextos de 
saúde 

Rosana e Kelly 

15h50 15 min INTERVALO  

16h05 40 min Estratégias de marketing  Jeanine 

16h45 60 min Identificação dos produtos abrangidos pela NBCAL e Lei 
11265/06  

Kelly   

17h45 10min Avaliação do dia Jeanine 

17h55  Encerramento  

SEGUNDO DIA 04/04/2017 

8h00 75 min Rotulagem de produtos abrangidos pela NBCAL e Lei 
11.265/06 

Rosana 

9h15 60 min PROMOÇÃO COMERCIAL Jeanine 

10h15 15 min INTERVALO  

10h30 75 min Material técnico-científico, Material educativo e 
Material Promocional 

Jeanine 

11h45 75 min ALMOÇO  

13h00 45 min Preparo para a prática TODOS 

13h45  Saída para a prática TODOS 

14h -
17h 

3 horas Prática em estabelecimentos comerciais/saúde TODOS 

TERCEIRO DIA 05/04/2017 

8h -
11h 

3 horas Prática em serviços de saúde/estabelecimentos 
comerciais 

TODOS 

11h30 60 min Relato da prática e infrações encontradas TODOS 

12h30 75 min ALMOÇO  

13h45 60 min O que fazer com as infrações encontradas  Kelly/Rosana 
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3. RELATO DAS ATIVIDADES DA OFICINA  

Primeiro Dia 

A Oficina teve como objetivos contribuir para a proteção da prática do aleitamento 

materno e da alimentação infantil 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), Lei 11.265/2006 e Decreto 8.552/2015, bem 

como contribuir para o aprimoramento dos técnicos da Vigilância Sanitária para a fiscalização 

contínua da NBCAL e preparar profissionais de saúde para realizarem monitoramentos do 

cumprimento desta legislação em pontos de vendas, serviços de saúde, meios de 

comunicação, eventos e rótulos de produtos de sua abrangência. 

Inicialmente os participantes se apresentaram e foram convidados a escrever numa 

tarjeta de papel as expectativas para o curso. Os itens elencados e apontados foram: 

Aumentar conhecimento, atualização, auxiliar na fiscalização, compartilhar experiências, 

fortalecimento, agregar conhecimento, conhecer mais o assunto e instrumentalizar para a 

multiplicação do tema, atualização, informação, renovação, sensibilizar, provocar, troca de 

experiência, contribuir no processo de trabalho da VISA, troca de saberes, aprendizado. 

Como primeira atividade didática foi exibido o filme “NBCAL para fazer valer a lei” com 

o propósito de propiciar um panorama sobre a proteção legal no Brasil e uma reflexão crítica 

sobre a atuação dos profissionais de saúde quanto ao comportamento ético e conflitos de 

interesse frente à proteção legal do aleitamento materno. Após a exibição, os participantes 

escreveram numa folha de papel uma palavra ou frase que refletiu as suas percepções sobre o 

filme ou algo que chamou a atenção sobre a ética e conflitos de interesse, relacionando com a 

NBCAL. 

Para trabalhar os benefícios da amamentação e os malefícios do uso de bicos, os 

participantes foram divididos em três grupos para discutirem as vantagens da amamentação 

para mãe, bebê, família e sociedade e sobre os malefícios do uso de bicos e as consequências 

para o aleitamento materno e desenvolvimento infantil. Após cada grupo apresentou e 

14h45 15 min INTERVALO  

15h00 60 min Plano de Ação Rosana  

16h00 30 min Avaliação e entrega de certificados TODOS 

16h30  Encerramento  
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compartilhou os conhecimentos por meio dos cartazes produzidos expondo dúvidas e 

reflexões sobre o tema. Ao final o facilitador sintetizou as apresentações. 

Após foi realizada uma exposição oral dialogada com a apresentação dos eixos da 

política nacional de aleitamento materno ressaltando a importância do eixo da proteção legal. 

Sabe-se que a história da elaboração do Código Internacional e a implementação da 

NBCAL no Brasil, nem sempre é discutida e conhecida pelos profissionais de saúde, 

especialmente, pelos os técnicos da vigilância Sanitária. Assim, os participantes foram divididos 

em grupos para leitura e apresentação de uma breve linha do tempo sobre os fatos históricos 

mais relevantes, bem como os avanços e desafios para implementação da NBCAL, Lei 

11.265/06 e Decreto 8.552/15.  Para realização da atividade usaram como ferramenta de 

leitura trechos do manual do Ministério da Saúde - A legislação e o marketing de produtos que 

interferem com a amamentação. Essa sessão foi produtiva e importante para contextualizar o 

cenário e observou-se que os participantes, em certa medida, desconheciam os fatos 

históricos que se relacionam com a construção das legislações vigentes no país.  

Após esse breve resgate histórico, os grupos foram orientados a trabalhar, por meio de 

estudos de casos, sobre como aplicar o cumprimento da NBCAL no contexto de trabalho da 

vigilância sanitária e serviços de saúde. Essa atividade propiciou reflexões importantes sobre a 

atuação dos fiscais de vigilância sanitária e profissionais de saúde. Foram consideradas as 

questões éticas relacionadas à postura profissional, diante do assédio dos representantes das 

indústrias nos serviços de saúde, além de contribuir para que os participantes aprofundassem 

seus conhecimentos por meio da leitura e discussão de alguns artigos da legislação que versam 

sobre amostras, doações e patrocínios. 

Com relação ao marketing dos produtos abrangidos pela NBCAL, trabalhou-se uma 

dinâmica em que os participantes teriam que atuar como fabricantes de um produto, 

propondo uma estratégia de marketing para venda de agua. Após, o facilitador fez uma síntese 

das apresentações, reforçando como o marketing pode influenciar o comportamento do 

consumidor. 

Por último os participantes foram divididos em quatro grupos e receberam um kit de 

produtos variados para realizarem a identificação e classificação de acordo com a leitura do 

capitulo de abrangência (Art. 2º) do Decreto 8.552/15. Após, os grupos foram chamados para 

distribuírem os produtos de acordo com as seguintes categorias: I – alimentos de transição e 



7 

 

alimentos à base de cereais; II- fórmulas de nutrientes apresentadas ou indicadas para recém-

nascidos de alto risco; III- fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância; 

IV- fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de seguimento para lactentes; V- 

fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas; VI- leites fluidos ou em pó, 

leites modificados e similares de origem vegetal. A atividade proporcionou a discussão de 

dúvidas e esclarecimento quanto ao enquadramento dos produtos para sua correta 

classificação e posterior análise dos artigos relacionados. 

Segundo Dia 

Inicialmente os participantes foram divididos em duplas ou trios e receberam um kit 

de produtos para analisarem os rótulos dos produtos e preencherem os formulários de 

monitoramento de acordo com a sua categoria e artigos da legislação. Após, o facilitador pediu 

as duplas ou trios para apresentarem as análises e finalizou com o esclarecimento de dúvidas.  

A atividade de promoção comercial teve como objetivos conhecer a definição de 

promoção comercial, os tipos de promoção que podem ser encontradas no mercado e 

identificar os produtos cuja promoção é proibida e os que têm promoção permitida, com 

critérios. Os participantes foram divididos em três grupos para realizarem a leitura dos artigos 

relativos à promoção comercial no Decreto 8.552/15. Após, construíram painéis contendo as 

definições correspondentes à promoção comercial, os produtos em que a promoção comercial 

é proibida e os produtos que se permite a promoção comercial com a respectiva frase de 

advertência. Cada grupo apresentou seus painéis e foram comentadas e debatidas as dúvidas 

apresentadas.  

No que tange aos materiais Técnico-cientifico, Educativo e Promocional, os 

participantes foram divididos em grupos e trabalharam os artigos da legislação por meio de um 

kit contendo publicações técnico-cientificas, educativas e promocionais e formulários 

correspondentes para análise das definições e regras pertinentes à essa categoria. Após, um 

grupo apresentou o exercício realizado sobre material técnico-cientifico, um grupo sobre 

material educativo e o outro sobre material promocional. Ao final, o facilitador fez um 

fechamento e esclareceu as dúvidas apresentadas. 

Na sequência foi apresentada a divisão de grupos para a atividade prática e fornecidas 

as instruções e checagem dos materiais necessários (formulários) para o monitoramento da 

NBCAL, Lei 11.265/06 e Decreto 8.552/15 em estabelecimentos comercias e de saúde. 
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Prática em estabelecimentos comerciais: 

Os participantes foram divididos em 3 grupos e visitaram os seguintes locais: 

 Supermercado Zaffari, Rua Fernando Machado, Porto Alegre, RS. 

O Grupo identificou infrações à NBCAL relativas a desconto de preços em 

alimentos de transição e exposição especial de leites e similares de origem 

vegetal, ambos sem frase de advertência. O responsável pelo estabelecimento 

alegou desconhecer a lei e orientamos sobre a necessidade de adequarem-se à 

NBCAL. 

 Supermercado Nacional, Rua Aureliano de Figueiredo Pinto, Porto Alegre, RS. 

Também foram identificadas promoções de alimentos á base de cereais e leites 

em geral, sem a frase de advertência. Na entrevista com o gerente, o mesmo 

referiu que conhecia um pouco sobre a NBCAL e sabia que não podia baixar 

preços das fórmulas. Relatou que a Nestlé visita diariamente o estabelecimento 

e organiza os produtos, as gondolas e prateleiras. A Danone também, mas 

apenas 3 vezes por semana. O grupo informou ao gerente sobre as promoções 

sem frase de advertência e orientou sobre a importância do cumprimento da 

legislação. 

 Farmácia Pague Menos, Rua Lima e Silva nº 767, Porto Alegre, RS. 

Não foram encontradas infrações sobre a NBCAL. Na entrevista com o gerente 

ficou claro que há insuficiente conhecimento sobre a legislação porque citaram 

apenas formulas dentro da categoria de produtos. Também recebem 

treinamento e visitas da Nestlé e da Danone. 

 

Terceiro Dia 

              Prática em serviços de saúde: 

Os participantes foram divididos em 3 grupos e visitaram os seguintes locais: 

- UBS Santa Marta, Santa Casa e Hospital Femina. Não identificamos infrações à 

NBCAL.  
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Após a atividade em serviços de saúde os participantes trabalharam em grupo para 

sistematizar os resultados das práticas do monitoramento em estabelecimentos comerciais e 

serviços de saúde. Os relatos foram compartilhados em plenária e, discutidas as infrações 

encontradas durante as visitas.  

A discussão do encaminhamento das infrações teve por objetivos instrumentalizar os 

profissionais de saúde sobre o que fazer com as infrações encontradas e instrumentalizar as 

vigilâncias sanitárias para a realização de ações de fiscalização relacionadas à Lei 11.265/06 e 

Decreto 8.552/15. O facilitador conduziu uma discussão sobre como encaminhar as infrações 

encontradas. Após, foram debatidas e discutidas dúvidas de encaminhamento. Essa atividade 

foi bastante proveitosa para o esclarecimento de dúvidas a fim de garantir o correto 

enquadramento das infrações identificadas. 

Para a elaboração dos planos de ação, os participantes foram divididos em grupos de 

acordo com o município e/ou local de trabalho para pensarem em conjunto ações e medidas 

para serem colocadas em prática após a realização do curso. 

Por último um facilitador convidou os participantes a olharem o painel com as suas 

expectativas para o curso e solicitou que comentassem se foram atingidas ou não para então 

preencherem o formulário de avaliação. 

 

4. Planos de Ação 

Os participantes foram divididos de acordo com a região e âmbito de atuação para em 

conjunto elencarem possíveis ações/medidas a serem tomadas para monitoramento e 

cumprimento da NBCAL no âmbito municipal e ou estadual. 

Plano de Ação dos Hospitais que participaram da Oficina 

Participantes – Grace Santos (HU-FURG/RG);  Maristela Brandão (HU- FURG/RG); Cristina 

(Fêmina/POA); Rita ( PUC/POA) 

1. Observação no âmbito hospitalar das irregularidades da NBCAL 

2. Entregar relatório ao gestor 
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3. Realizar uma sensibilização dos profissionais que atuam na área materno infantil ( 

enfermeiros, nutricionistas, médicos) sobre a NBCAL. Prazo – segundo semestre de 

2017. 

Plano de Ação das representantes de universidades (Julia Luzzi Valmórbida e Paula S. Leffa) 

Aula integral para apresentação e discussão da NBCAL em diferentes áreas de saúde ( nutrição 

e enfermagem) com o objetivo de apresentar e sensibilizar na formação do futuro profissional 

quanto aos aspectos legais para a proteção do aleitamento materno. Prazo – semestralmente. 

Plano de Ação das Regionais (Daniele, Alice, Margarete, Dione, Denise, Luciana, Rosane, 

Luciane, Daniela, Vera Lucia, Vivian) 

Ação Quem? Quando? 

Reunião para planejar uma 
capacitação de profissionais e 
servidores da 1ª. E 2ª. CRS, 
sobre a NBCAL. 

Todos os participantes dessa 
oficina 

Julho 

Aplicar a atividade planejada 
na reunião do PAN em 
Agosto para discutir junto 
aos demais profissionais a 
aplicabilidade nos municípios 
da 1ª. E 2ª. CRS, 

Participantes da oficina e 
participantes da reunião da  
1ª. E 2ª. CRS, 

Reunião em agosto e 
segundo semestre de 2017 

Aplicação na Rede de A. B. de 
cada município. 

Todas as participantes da 
reunião 

Segundo semestre de 2017 

 

Plano de Ação da Vigilância Sanitária (Marcela. Priscila, Maria Aparecida, Regina, Jussara, 

Naiana, Daiane, Juliana). 

Ação Como? Quem? Quando? 

Sensibilização da NBCAL 
no setor CEVS (Centro 
Estadual de Vigilância 
em Saúde) – setor de 
alimentos, 
medicamentos, 
estabelecimentos de 
saúde. 

Reunião com 
gestores do CEVS 

Grupo da VISA 
que participou da 
oficina 

Segundo semestre de 
2017 
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Sensibilização das VISAS 
regionais,  de alimentos, 
medicamentos e 
estabelecimentos de 
saúde. 

Apresentação da 
NBCAL em 
momentos de 
encontros dos 
setores 

Grupo da VISA 
que participou da 
oficina 

Segundo semestre de 
2017 

Oficina da NBCAL por 
macro região para os 
fiscais sanitários 
municipais  

Realização de oficinas 
por macrorregiões  

Grupo da VISA 
que participou da 
oficina 

Primeiro semestre de 
2018 

Ação educativa para o 
setor regulado 

Sensibilização da 
AGAS, grandes redes 
de drogarias 

Grupo da VISA 
que participou da 
oficina 

Primeiro semestre de 
2018 

 

5. Avaliação 

Dos 28 participantes, 23 preencheram o formulário de avaliação final da oficina por meio de 
três questões “que bom”, “que pena” e “que tal”. Para as respostas foi solicitado que 
considerassem os seguintes pontos: conteúdos abordados, metodologia utilizada, material 
pedagógico, infraestrutura, sequencia das atividades teóricas, atividade prática, organização e 
facilitadores. 

 

Pontos Positivos 

 Que voltamos a falar sobre a NBCAL 

 As dinâmicas, práticas realizadas auxiliaram o aprendizado, agregou conhecimentos. 

 Que houve uma retomada da NBCAL. 

 As dinâmicas auxiliaram o aprendizado e a troca de experiência. 

 Metodologia aplicada troca de experiências, conseguir alcançar o objetivo e 

expectativa que tinha quando vim participar desta oficina. 

 Que a oficina aconteceu e que Estância Velha teve uma vaga. O local era adequado, o 

espaço suficiente e os recursos satisfatórios. A equipe de facilitadores estava bem 

capacitada e são muito queridas. Prenderam a atenção de todos,  o tempo todo. O 

conteúdo foi bem abordado. 

 Atualização de conhecimentos. 

 Troca de experiência, dinâmicas, conhecimentos, capacitação, práticas, grupos e olhar 

de vários profissionais. 

 Que a oficina aconteceu, foi um conhecimento único. 

 Curso com muitas atividades práticas, o que facilita o entendimento da NBCAL. 

 Trabalho em grupo, dinâmicas e práticas. 

 Capacitação ótima, boas dinâmicas, conhecimento, troca de experiências. 

 Troca de experiências, fortalecimento e sensibilização, muito boas as dinâmicas e de 

fácil entendimento. 
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 Foram muitos conhecimentos adquiridos. Os trabalhos em grupos proporcionaram 

muita troca de conhecimentos e interação entre os colegas. 

 Conhecimento adquirido, metodologia ativas e praticas produtivas. 

 Ter participado, foram dias de muito aprendizado. 

 Que foi dinâmico e ativo com utilização de técnicas de aprendizagem adequadas. 

Adorei. 

 Que tivemos muitas dinâmicas, que facilitaram o aprendizado, muitas atividades e 

vivencias que possibilitaram maior assimilação de conteúdos e questionamentos a 

partir da vivência. 

 Que existe gente tão disposta e tão convicta de uma causa essencial. Parabéns para a 

IBFAN pela militância voluntária. Obrigada Kátia, por tudo. 

 Dinâmicas de grupo são sempre mais enriquecedoras, pois há intensa troca de 

experiências. 

 Muito dinâmico, com atividades muito interessantes e sem perder o foco. Parabéns, a 

oficina foi um sucesso! 

 Excelente oficina, extremamente dinâmica e ativa com a participação de todos os 

envolvidos. O conteúdo foi lógico e muito bem discutido. Parabéns! 

 Facilitadores ótimos e metodologia boa 

Pontos Negativos 

 Que mais atores não estão, PROCON, Ministério da Agricultura, gestores. 

 O horário de inicio da oficina ter sido pela manhã. O ideal seria ter começado a tarde 

para facilitar o deslocamento. 

 Que o local não oportunizou uma boa acomodação. 

 Local e poderia ter mais participantes. 

 Que a Anvisa não recebe o layout dos rótulos para poder avaliar e fiscalizar de maneira 

correta. 

 Que o café ficou próximo do horário de almoço. Senti falta de mais informações sobre as 

categorias dos alimentos, fórmulas, leites e composto lácteo 

 Que acabou (4) 

 Estrutura da sala 

 Alguns assuntos sem resolução 

 Que não foi elucidada a diferença entre o que é uma fórmula infantil, fórmula de 

seguimento, etc.. para profissionais que não estão acostumados com esses produtos. 

 Algumas questões sem justificativa plausível; pouca aceitação de mudanças (da 

contribuição de colegas) para melhorar os processos. 

 Que o publico prescritor seja a maioria. Que pena que os profissionais que realmente 

precisam desconhecem a lei. 

 Não houve tempo disponível para várias polemicas levantadas, embora nem sempre 

sejam referentes ao assunto da oficina. 

 Dificuldades de deslocamento para as atividades práticas. Perdemos muito tempo. A 

infraestrutura do local deixou a desejar. Cadeiras desconfortáveis e falta de mesas para 

fazer atividades em grupo. 

 A infraestrutura do local 



13 

 

 

Sugestões: 

 Convidar mais pessoas 

 Convidar colegas de outros setores para se sensibilizarem da importância da NBCAL. 

 Manter alguns momentos de avaliação dos desdobramentos dessa oficina. 

 Talvez um pouco mais de embasamento teórico (material áudio visual) para a VISA. No 

mais estava excelente. Convidar outros setores para a oficina. 

 Não deixar como ultima etapa o papel da visa, mas sim discutir as infrações possíveis e 

os procedimentos sanitários que devem ser aplicados. Envolver o PROCON nas 

capacitações, para que o órgão fiscalize estabelecimentos comercias que não estão 

sujeitos à VISA, como lojas infantis e lojas de departamentos. 

 Que os participantes dessa oficina possam replicar/multiplicar os conhecimentos 

adquiridos. 

 Ter café a disposição o tempo todo, pois espanta o sono. Trocar a atividade de 

importância do aleitamento ou abreviá-la para uma troca entre o grupo, de uns 10 

minutos apenas, por uma atividade esclarecedora sobre designação de fórmulas, leites  

e composto lácteo. 

 Acontecer mais vezes. Convidar outros profissionais, tais como fonoaudiólogos, 

pediatras, farmacêuticos. 

 Trazer funcionários de diversas áreas. 

 O Ministério da saúde realizar mais capacitações desse tipo, incluindo outros 

profissionais. 

 Fazer mais capacitações para farmacêuticos, aumentar a rede da NBCAL. Levar para as 

Universidades? 

 Convidar gestores e chefias do serviço. 

 Servidores responsáveis do seu município participar da oficina 

 Multiplicarmos e sensibilizarmos sobre a nbcal para gestores e profissionais de saúde, 

sociedade civil. 

 Reforçar mais as diferenças entre os diversos produtos (fórmulas, formula de 

seguimento e composto lácteo). 

 Abordar a sociedade de pediatria, conselhos para sensibilizar essa classe. 

 Promover mais oficinas para poder atingir mais profissionais de saúde e poder 

multiplicar ainda mais a informação sobre a nbcal 

 Promover mais oficinas em diferentes âmbitos, como universidades para formação de 

alunos. 

 Mais curto, no máximo 2 dias. 

 

6. Considerações Finais 

A oficina atingiu seu objetivo de sensibilização dos participantes para a importância de 

inclusão e ampliação da proteção legal da amamentação por meio da prática do 
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monitoramento da NBCAL, Lei 11.265/06 e Decreto 8.552/15. Foi possível observar um 

deslocamento no que diz respeito ao conhecimento e interpretação dos dispositivos legais por 

parte dos participantes. 

 

Mediante o exposto sugere-se o acompanhamento da implementação dos planos de 

ação para a multiplicação do conhecimento adquirido e aprimorado em futuras oficinas e em 

atividades de monitoramento dos dispositivos das RDCs e Lei 11.265/06 em pontos de venda 

e/ou instituições de saúde.  

 

7. Momentos do Curso/Fotos: 

 

    

 

                               


