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1. PARTICIPANTES 

Estiveram presentes 39 participantes entre profissionais de saúde e fiscais da vigilância 

sanitária de 09 municípios do estado do Pará, inclusive Belém.  

 

                              NOME CARGO/FUNÇÃO               SETOR 

1. Alessandra Barroso Brabo Nutricionista HDP 

2. Alessandra Lúcia C. Macedo Nutricionista NASF/BENEVIDES 

3. Alessandra Soares Alhadef Nutricionista DVS/SESPA 

4. Ana Carla Barbosa Figueiredo Enfermeira FSCM/PA 

5. Ana Caroline Vieira de Almeida  Nutricionista FSCMP/PA 

6. Ângela Maria Chagas dos Santos Eng. De Alimentos VISA/Marituba 

7. Benícia de Souza Teixeira Terap. Ocupacional SESMA/ Castanhal 

8. Carla Gisele Batista da Silva Assistente Social                - 

9. Cinara Melo Souza Nutricionista BLH- FSCMP 

10. Darcyelle de Oliveira Chumber Enfermeira HSAMZ 

11. Delma Campos de Carvalho Administradora H. S. A/Alenquer 

12. Elayne Cristhiane B. C. Galvão Farmacêutica VISA/Belém 

13. Elen Lúcia Barros Odont. Pediatra CESAC/SESPA 

14. Elisângela Silva Leite Enfermeira Divina Providência 

15. Gabriela T. de Paula Souza  Nutricionista FSCM/PA 

16. Gilmara Cris Nascimento da Silva Nutricionista Mat.“Saúde da Criança” 

17. Hellen Patrícia M. Carneiro Nutricionista SESMA/ Castanhal 

18. Kátia Cilene L. de Melo Botelho Enfermeira  Maternidade 

19. Leonardo Monteiro Lourenço Nutricionista Nutrição 

20. Lígia do Socorro V. Carmo Nutricionista HM/MARABÁ 

21. Maria de Nazaré França Galvão Enfermeira CESAC/SESPA 

22. Maria Elizabeth R. Ribeiro Enfermeira Hospital O.Terceira 

23. Maria Isabel Cardoso dos Santos Nutricionista SEMSA/BENEVIDES 

24. Maria Ivani Fonteles Enfermeira Maternidade 

25. Maria José de Souza Médica Veterinária VISA/Marituba 

26. Maria Luiza Leão Cavalcante Nutricionista Coord. PBF 

27. Marley Jane Lopes Corrêa Enfermeira Visa/Ananindeua 

28. Niclelma Campos da Silva  Nutricionista HSA - Alenquer 

29. Monique de C. F. de Nascimento Nutricionista SEMSA/Benevides  

30. Nayara da Cunha Matias Enfermeira SESMA/ Castanhal 

31. Priscila S. da Silva Lobato Enfermeira HSAMZ 

32. Raimundo Nonato B. de Lima Nutricionista HSA/Alenquer 

33. Raíssa Cecília R. Guimarães Nutricionista FHCGV 

34. Rita de Cassia F. Carvalho Médica veterinária VISA/SESPA 

35. Socorro Nazaré A. A. Barbosa Nutricionista FHCGV 

36. Stela A. Avelar Barbosa Médica Veterinária VISA/SESMA 
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37. Suziane de Souza Giraux Enfermeira SMS/TUCURUI 

38. Taciana Miranda R. da Silva Pedagoga 11º CRS Div. Téc. SESPA 

39. Vanda Heloiza Mourão Soares Nutricionista Bco de Leite 

 

 

2. PROGRAMAÇÃO REALIZADA 

Horário ATIVIDADE FACILITADOR 

PRIMEIRO DIA 03/04/2017 

8h 30 
min 

Entrega dos materiais e boas vindas EQUIPE LOCAL e 
FACILITADORES 

8h30 40 
min 

Apresentação dos participantes e acordo de 
convivência 

EUNICE BEGOT 

9h10 10 
min 

Apresentação dos objetivos da oficina FABIANA MÜLLER e 
RENARA GUEDES 

9h20 30 
min  

Protegendo o Aleitamento Materno NEWTON DANTAS 

9h50 15 
min 

INTERVALO  

10h05 60 
min 

Benefícios da Amamentação e malefícios do 
uso de bicos 

EUNICE BEGOT 

11h05 60 
min 

Política Nacional de Aleitamento Materno RENARA GUEDES 

12h05 75 
min 

ALMOÇO  

13h20 60 
min 

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

FABIANA 
MÜLLER/EUNICE 
BEGOT 

14h20 90 
min 

A aplicabilidade da NBCAL em diferentes 
contextos de saúde 

NEWTON DANTAS e 
FABIANA MÜLLER 

15h50 15 
min 

INTERVALO  

16h05 40 
min 

Estratégias de marketing  NEWTON DANTAS 

16h45 60 
min 

Identificação dos produtos abrangidos pela 
NBCAL e Lei 11265/06  

FABIANA MÜLLER 

17h45 10min Avaliação do dia FABIANA MÜLLER 

17h55  Encerramento  

SEGUNDO DIA 04/04/2017 

8h00 75 
min 

Rotulagem de produtos abrangidos pela NBCAL 
e Lei 11.265/06 

FABIANA MÜLLER 

9h15 60 
min 

PROMOÇÃO COMERCIAL EUNICE BEGOT 
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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. 

 

10h15 15 
min 

INTERVALO  

10h30 75 
min 

Material técnico-científico, Material educativo 
e Material Promocional 

NEWTON DANTAS 

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  NEWTON DANTAS 

14h45 15 
min 

INTERVALO  

15h00 60 
min 

Plano de Ação FABIANA 
MÜLLERRENARA 
GUEDES 

16h00 30 
min 

Avaliação e entrega de certificados TODOS 

16h30  Encerramento  
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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: Troca de 

conhecimento, Aprendizado, Conhecimento, Trocar, Renovar conhecimento, Troca de 

experiências, Aprender, Contribuir, Novos conhecimentos, Atualização de conhecimentos, 

Aprimorar conhecimentos, Requalificação, Nivelamento, Integração, Fortalecer, 

Aperfeiçoamento, Conhecimento prático, Adquirir conhecimentos para utilizar na prática do dia 

a dia, Expandir conhecimentos sobre a NBCAL, Aprender para multiplicar. 

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

o propósito de apresentar um panorama sobre a proteção legal no Brasil e propiciar 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. Ao final o facilitador convidou os participantes para compartilharem 

o que escreveram e fez um fechamento apontado os principais pontos. 

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 os malefícios do uso de bicos e suas consequências para 

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

compartilhou os conhecimentos por meio dos cartazes produzidos expondo dúvidas e reflexões 

sobre o tema. Ao final o facilitador sintetizou as apresentações e esclareceu as dúvidas 

apresentadas. 

A Política Nacional de Aleitamento Materno foi apresentada por meio de exposição oral 

dialogada com auxílio de slides a fim de exemplificar os eixos da política com destaque para a 

importância 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 e Lei 

11.265/06. Para realização da atividade usaram como ferramenta de leitura trechos do manual 
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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 relacionado ao 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, optou-se por trabalhar 

uma dinâmica em que os participantes teriam que atuar como fabricantes de um produto.  Os 

grupos trabalharam com o objetivo de vender um produto novo (água em copo). Após, o 

facilitador fez uma síntese das apresentações e abordou alguns elementos teóricos da área de 

propaganda e marketing que estão relacionados às estratégias usadas pelos produtores, nem 

sempre de forma ética, e que visam apenas lucro. Também foi possível refletir sobre a influência 

das propagandas e sua influência nas escolhas das mulheres sobre como alimentar seus bebês.  

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 

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 foi bastante proveitosa e foi possível 

esclarecer dúvidas quanto ao enquadramento dos produtos para sua correta classificação e 

posterior análise dos artigos relacionados. 
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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 

trabalharam em grupo os artigos da legislação com auxílio 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. 

 

Prática em estabelecimentos comerciais: 

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

 Extrafarma Doca - Rua Antônio Barreto, 127, Reduto. 

 Supermercado e Farmácia Formosa – Av. Duque de Caxias, Campina, s/n. 
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Os três estabelecimentos visitados estavam realizando promoção comercial em 

desacordo com a legislação, seja pela falta da frase de advertência ou pela proibição. As 

entrevistas com gerentes apontam que o conhecimento da legislação é incompleto com relação 

ao escopo e as regras das frases de advertência para a promoção comercial permitida.  

Terceiro Dia 

 

Prática em serviços de saúde: 

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

 Maternidade “ Instituto Saúde da Criança” - Travessa Dom Raimundo de Seixas, 592-

606, Umarizal.  

 FSCMP/HMI – Hospital Materno Infantil ‘’ Almir Gabriel’’ -  Rua Bernal de Couto, 1040, 

- Umarizal.  

 UBS Providência - Conjunto Promorar – Av. Norte, s/n, Val de Cães. 

Dos três serviços visitados, dois apresentaram infrações relativas à NBCAL. Um dos 

serviços dos serviços conta com uma loja de conveniência que estava promovendo chupetas por 

meio de exposição especial e no outro foi constatada a presença de brindes, fornecidos pela 

indústria de alimentos infantis, no setor de nutrição.  

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 e ao final solicitou que um participante que atua na vigilância sanitária relatar como 

se configura o passo a passo (rito processual) da vigilância sanitária frente às infrações à Lei 

11.265/06. 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. 
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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. 

 Municípios de Ananindeua, Marituba e Marabá (VISAS e Hospital Divina Providência) 

1- Capacitar os demais membros da VISA (Coord. Drogas e Medicamentos e Coord. Alimentos) 

2- Treinamento do setor regulado (principais redes de supermercados e drogarias) 

3- Capacitar a equipe multiprofissional que atuam na maternidade, BLH (Hospitais e UBS) 

Parceiros: Secretaria Municipal de Saúde, SESPA – Nível central, Sindicato dos comerciários, 
Diretores Hospitais 

Prazo: maio a outubro de 2017  

 

 Município de Benevides 

1-  Repassar informações para as equipes de ESF do município e Vigilância Sanitária 

2- Orientar a população por meio de ações educativas, grupos de trabalhos com gestantes e 
mães 

3- Monitorar o cumprimento da NBCAL no município 

Parceiros: Ministério Público e VISA 

Prazo: ano de 2017 

 

 



11 

 

 Município de Belém (Vigilância Sanitária) 

1-  Sensibilizar o secretário de saúde sobre a importância da NBCAL 

2- Treinamento para o setor de compras da secretaria, profissionais de Unidades de Saúde, ESF 
e VISA 

3- Capacitar multiplicadores dentro do local de trabalho 

Parceiros: SESMA, SESPA, IBFAN, ASCOM SESPA, Ministério Público, Conselhos de classe, 
diretores e chefias 

Prazo: 30 dias 

 

 Município de Belém (Atenção à Saúde) 

1-  Reunião com diretorias e gerencias sobre NBCAL (Diretoria técnica, Assistencial e GANT) 

2- Realização de rodas de conversa com a equipe multiprofissional 

3- Divulgar aos usuários informações sobre a NBCAL 

Parceiros: Profissionais que participaram da oficina da NBCAL 

Prazo: maio a dezembro de 2017 

 

 Município de Bragança (Atenção à Saúde) 

1- Capacitar na NBCAL 100% das coordenações do HSAMZ em toda a sua linha administrativa 
de programas, correlatos à rede cegonha.  

2- Estender a capacitação para representantes dos dois principais estabelecimentos de saúde 

da rede municipal  

Parceiros: Prefeitura Municipal de Bragança, SMS, VISA, Hospital Geral de Bragança e Hospital 

de Clínicas de Bragança 

Prazo: até junho de 2017 

 

 Município de Castanhal 

1-  Realizar oficina da NBCAL para os profissionais do NASF e VISA do município 

2- Articular diálogo com a promotoria do município por meio da rede e atendimento da 

infância e juventude para fortalecer a NBCAL nas redes de supermercados, farmácias e 

serviços de saúde 
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3- Incentivar os demais profissionais capacitados (NASF e VISA) para atuar no monitoramento 

da NBCAL em sua área de atuação  

Parceiros: SESPA, SMS, VISA, NASF, Promotoria 

Prazos: 90 a 180 dias 

 

 Municípios de Tucuruí, Marabá e Parauapebas 

1- Encaminhar relatório sobre a oficina da NBCAL e cópia da Lei 11.265/06 e Decreto 8.552/15 

2- Realizar oficina de capacitação da NBCAL para profissionais de saúde e VISA 

3- Monitoramento da Rede hospitalar, farmacêutica e de supermercados 

4- Divulgar a NBCAL nos meios de comunicação local 

5- Promover educação continuada sobre a NBCAL nas ESF, UBS e Unidades Hospitalares 

Parceiros: SMS, Atenção Básica, Secretário de Saúde, Diretores dos Hospitais, VISA, 

Universidades, Profissionais de Saúde 

Prazo: Imediato a 6 meses 

 

5. Avaliação 

Dos 39 participantes 23 preencheram e entregaram o formulário de avaliação final da 
oficina. O questionário continha três tópicos “que bom”, “que pena” e “que tal”. Para as 
respostas foi solicitado que considerassem os seguintes pontos: conteúdos abordados, 
metodologia utilizada, material pedagógico, infraestrutura, sequência das atividades teóricas, 
atividade prática, organização e facilitadores. 

 

Pontos Positivos “ Que bom” 

 Oportunidade de participar do curso, compartilhar novos conhecimentos e adquirir 

novos, descobrir sobre a importância da NBCAL, que respeita o consumidor e tem o 

compromisso com a verdade.  

 Poder participar de uma oficina de grande valia.  

 Oficina ajudou no entendimento do aleitamento materno e as normas da NBCAL.  

 Que houve essa oficina, pois, o conteúdo não era de meu conhecimento e o assunto é 

importantíssimo no ramo em que atuo.  

 Ministério da Saúde junto com o Governo do estado organizou um evento tão 

importante e valioso como foi essa oficina.  
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 Todos os pontos foram considerados muito bons. Facilitadores muito bem informados 

e solícitos em dividirem o que sabem. Que bom ter participado dessa oficina 

 Atendeu minha expectativa inicial e atualizou meus conhecimentos (3) 

 Que os conteúdos abordados foram práticos facilitando o entendimento, a metodologia 

ativa é boa pelo fato de ser construtiva (3) 

 O curso atendeu minhas expectativas por ser ministrado por profissionais competentes 

e com experiências que enriqueceram meus conhecimentos. Conteúdos e metodologia 

aplicados foram de qualidade que tornaram o curso interessante e relevante (3) 

 O conteúdo abordado, atualizado, metodologia bem produtiva (3) 

 Conteúdo programático, conhecimento “dez”, facilitadores, metodologia adotada e 

dependência física onde foi realizada a oficina.  

 A equipe da Ibfan bem envolvida e com bastante conteúdo teórico e prático, experiente 

e com histórias de lutas pela amamentação.  

 Equipe que ministrou o treinamento foi dinâmica envolvendo todos os participantes 

para que houvesse uma compreensão boa dos assuntos estudados. A pratica foi 

essencial para a conclusão do conhecimento.  

 Tema de extrema importância, contribuiu muito para o nosso conhecimento 

profissional.  

 O ambiente, os facilitadores, a interação a troca de conhecimento e o aprendizado as 

atividades teóricas e práticas, bastante dinâmicas (2) 

 Ministério da saúde e o Governo do estado promover este encontro de técnicos de 

diversas áreas profissionais engajando no monitoramento e fiscalização da NBCAL. 

Troca de experiência e melhor uso das normas que regulam o assunto bem explorado 

pelos técnicos facilitadores numa metodologia participativa.   

 Volto com muitas expectativas e acredito na possibilidade de mudanças sempre 

positivas para o município e orientações para os órgãos e profissional envolvido e 

orientado a comunidade (2) 

 

Pontos Negativos “Que pena” 

 Localização  

 Atividades práticas com pouco tempo (2)  

 Não ter conhecimento prévio do assunto.  

 Pouco tempo para se tratar de um assunto tão construtivo e interessante.  

 Poucas vagas.  

 A população não ter conhecido tanto da Lei.  

 Muito conteúdo no primeiro dia de curso. 

 Atraso no início das atividades  

 A localização da oficina devido à ausência de opções em relação à alimentação dos 

participantes.  

 Gostaria de ter ido aos conselhos de classe profissional.  
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 Não cumprir o horário fielmente e que tivemos que dispor de recursos financeiros 

próprios para a alimentação.  

 Que o tema NBCAL não é tão frequente no dia a dia no nosso local de trabalho 

 Pouco tempo para abordar o assunto de extrema importância, falha na organização do 

evento, falta de impressos provocando perda de tempo precioso.  

 

Sugestões “ Que tal” 

 Possibilidade de manter e estreitar esse compromisso. Tudo é possível quando se 

acredita na mudança e almeja o melhor. Temos necessidade da presença de 

representantes dessa magnitude para impedir que interesses políticos não rejeitem as 

leis da NBCAL.  

 Pratica em universidades para conhecer as realidades dos acadêmicos.  

 Oferecer mais vagas no próximo treinamento.  

 Podermos juntos ao Ministério da Saúde e o Governo do estado promover essa 

capacitação em todos os municípios de forma efetiva. 

 Realizar este evento mais vezes (2) 

 Um debate para o setor regulado. 

 Aumentar o tempo da atividade prática, pois assim teremos maior aproveitamento das 

atividades.  

 Realizar a oficina em uma semana, pois algumas atividades ficaram corridas por conta 

do tempo.  

 Realizar treinamento e capacitação promovida pela SESPA tanto sobre o aleitamento 

materno como outros temas. 

 Tentar reprogramar a oficina de modo a reduzir a carga horaria, pois é um tempo 

muito longo fora do trabalho.  

 Concentrar a prática em apenas um dia de oficina.  

 Todos, a partir de hoje, ajudar a multiplicar esse tema para contribuir com o 

crescimento de qualidade de cada um.  

 Novo encontro para atualização e discussões.  

 Olhar mais atento na organização de futuras oficinas, mais oficinas voltadas para o 

assunto NBCAL.  

 Renovar Material da prática, ampliar vagas.  

 Realizar um segundo momento para avaliação do processo/ andamento do plano de 

ação em 2018.  

 

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 monitoramento 
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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 das melhorias necessárias para 

sanar as infrações identificadas durante a prática em estabelecimentos comerciais e serviços de 

saúde assim como o acompanhamento da implementação dos planos de ação para a 

multiplicação do conhecimento adquirido e aprimorado possibilitando a realização de futuras 

oficinas e atividades de monitoramento da NBCAL, Lei 11.265/06 e Decreto 8.552/15 em pontos 

de venda e/ou instituições de saúde.  

 

7. Momentos do Curso 

Atividade em grupo – Discussão Estudos de Caso 
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Dinâmica da Água 

 

 

Prática em Estabelecimentos Comerciais  
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Prática em Serviços de Saúde 

 

 

 

Encerramento – Participantes e Facilitadores

 


