
2 
 

 

Oficina de Capacitação em Monitoramento da Norma Brasileira de Comercialização de 
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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 de Minas Gerais – SES-MG 

 

ORGANIZAÇÃO 

Renara de Araújo Guedes – CGSCAM/MS 

Ana Paula Mendes Carvalho – SES-MG 

Eduarda Xavier Gonçalves – SES-MG 

  Carla Caldeira – SES – MG  

 

 

 
FACILITADORES 

 

• Maria Inês Couto de Oliveira – Sanitarista – IBFAN Brasil
 

• Maria Cristina Passos - Nutricionista - IBFAN Brasil
 

• Renara de Araújo Guedes - Consultora Técnica – CGSCAM/MS

 
 
 

CARGA HORÁRIA 

• 24 horas

 

 

DATA e LOCAL 

• 24 a 27 de abril de 2017

• Escola de Saúde Pública – Av. Augusto de Lima, 2061 Barro Preto – Belo Horizonte
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1. PARTICIPANTES 

Estiveram presentes 31 participantes entre profissionais de saúde e fiscais da vigilância 

sanitária de 04 municípios do estado do Minas Gerais, inclusive Belo Horizonte. 

 

 
 

NOME 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

SETOR 

1. Renata Stehling Reis Cirurgiã Dentista SES/MG - DVMC 

2. Monica P. Vieira Fonseca Farmaceutica SES/MG - DVSS 

3. Maila Gil Pedrosa Fonoaudióloga Hospital Sofia Feldman 

4. Cintia Ribeiro Santos Enfermeira Obstetra Hospital Sofia Feldman 

5. Claudia Regina T. M. Lobo Veterinária/Enfermeira SUVISA - MA 

6. Letícia Alves Rodrigues Fisioterapeuta SRS/BH - SES 

7. Edina Cristina da Silva Lopes Nutricionista BLH - PM Betim 

8. Gesiane P. Brandão de Almeida Nutricionista SES/MG - DVA 

9. Sandra Cristina P. Cordeiro Farmaceutica Visa/Contagem 

10. Elianna Walquiria Fonseca Camacho Enfermeira SES/MG - DVSS 

11. Laila Sofia Mouawad Bióloga GIALI/GGFIS/ANVISA 

12. Sandro B. Souza Farmaceutico  CVPA/MG/PA Confins 

13. Dillian Adelaine Cesar da Silva Nutricionista DIVISA/SES-DF 

14. Ana Luiza Cova Enfermeira Obstetra SES/MG 

15. Natália Oliveira Dias Enfermeira SES/MG 

16. Roberta Souto Rocha Faria  Enfermeira SES/MG 

17. Eliane A. Fonseca Fonoaudióloga HJK/MG 

18. Katia Aparecida da Fonseca Enfermeira MMC/CMI 

19. Maria Hercília B. Silva Psicóloga BLH – MOV 
OvvvvvvvvVaValada 20. Luciana Cordeiro Duarte Nutricionista SMSA - BH - GEAS 

21. Michele Cassia Lima dos Santos  Nutricionista SRS - BH 

22. Alessandra Alves Curi  Nutricionista SES/MG/DVA 

23. Maria Olívia N. T. Prata Farmaceutica ANVISA/CUFAP-MG 

24. Danielle A. A. Matos Nutricionista MOV* 

25. Maria Cristina S. F. Pinto Veterinária/Enfermeira SMS/Betim 

26. Eduarda Xavier Gonçalves Enfermeira SES/MG 

27. Natália Ribeiro Mota Beltrão Nutricionista SES/MG 

28. Diana Furtado Assis do Carmo  Veterinária SES/Atenção Primária 

29. Mariana Andrade de Oliveira Veterinária/Psicóloga NUVISA/SRS/BH 

30. Patrícia Lúcia Silva Figueiredo  Farmaceutica VISA/Sta. Luzia 

31. Marilda Ferreira Luz de Almeida Enfermeira VISA/Sta. Luzia 
  *MOV – Maternidade Odete Valadares 
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2. PROGRAMAÇÃO REALIZADA 
 
 

 
Horário ATIVIDADE FACILITADOR 

PRIMEIRO DIA 03/04/2017 

8h 30 
min 

Entrega dos materiais e boas vindas RENARA 
EDUARDA 

8h30 40 
min 

Apresentação dos participantes e acordo de 
convivência 

Mª INÊS 

9h10 10 
min 

Apresentação dos objetivos da oficina RENARA  

9h20 30 
min 

Protegendo o Aleitamento Materno CRISTINA 

9h50 15 
min 

INTERVALO  

10h05 60 
min 

Benefícios da Amamentação e malefícios do 
uso de bicos 

Mª INÊS 

11h05 60 
min 

Política Nacional de Aleitamento Materno RENARA 

12h05 75 
min 

ALMOÇO  

13h20 60 
min 

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

CRISTINA 

14h20 90 
min 

A aplicabilidade da NBCAL em diferentes 
contextos de saúde 

Mª INÊS 

15h50 15 
min 

INTERVALO  

16h05 40 
min 

Estratégias de marketing CRISTINA 

16h45 60 
min 

Identificação dos produtos abrangidos pela 
NBCAL e Lei 11265/06 

Mª INÊS 

17h45 10min Avaliação do dia RENARA 

17h55  Encerramento  

SEGUNDO DIA 04/04/2017 

8h00 75 
min 

Rotulagem de produtos abrangidos pela NBCAL 
e Lei 11.265/06 

CRISTINA 

9h15 60 
min 

PROMOÇÃO COMERCIAL Mª INÊS 
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10h15 15 
min 

INTERVALO  

10h30 75 
min 

Material técnico-científico, Material educativo 
e Material Promocional 

CRISTINA 

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 CRISTINA 

14h45 15 
min 

INTERVALO  

15h00 60 
min 

Plano de Ação RENARA 

16h00 30 
min 

Avaliação e entrega de certificados TODOS 

16h30  Encerramento  
 
 
 
 

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. 
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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, Conhecimento prático, Troca de experiências, 

Fortaleza, Ação, Esclarecimento, Atualização, Aprender, Concientização. 

Devido a problemas técnicos, inverteu-se a ordem das atividades e o filme “NBCAL 

para fazer valer a lei” foi exibido após a atividade 4 – Benefícios da amamentação e Malefícios 

do Uso de Bicos. O propósito dessa atividade foi 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, os participantes foram 

divididos em dois grupos e trabalharam uma dinâmica em que atuaram como fabricantes de um 

produto novo (água). Após, os representantes de cada grupo fizeram as apresentações de seus 

produtos abordando várias estratégias da área de propaganda e marketing, nem sempre de 

forma ética, e que visam apenas lucro. Também foi possível perceber como notaram as 

similaridades com as estratégias utilizadas para alimentos infantis, bicos, mamadeiras e 

chupetas. 

 

Por fim, 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 trios e receberam um kit variado de 

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

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

identificando 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-cientificos, educativos e promocionais, 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: 

 
• Droga Raia - Rua João Inácio Brandão, 10  Prado 

• Drogaria Araújo – Rua Paracatu  Barro Preto 

• Supermercado Verdemar – Av. Olegário Maciel, 1600 Shopping Diamond Mall  
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  Terceiro Dia  
 
 

Prática em serviços de saúde: 

 

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

 
• Maternidade Odete Valadares – Av. do Contorno,  9494  Prado 

• Hospital das Clínicas/FMUFMG – Av. Prof. Alfredo Balena, 110  Santa Efigênia 

• UBS  Noraldino de Lima  – Av. Amazonas, 4373   Nova Suíça 

• UBS Menino Jesus – Rua Mar de Espanha, 422  Santo Antonio 
 

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. 

Com exceção da Droga Raia, os estabelecimentos comerciais visitados estavam 

realizando promoção comercial de leites integrais e alimentos complementares em 

desacordo com a legislação, seja pela falta da frase de advertência. 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. Nos serviços de saúde 

visitados não foram encontradas infrações relativas à NBCAL. Na unidade Básica Noraldino de 

Lima, a nutricionista utiliza potes da Nestlé para fazer a apresentação da quantidade de 

açúcar existentes nos alimentos, em atividades com adultos e idosos. Foi falado sobre a 

NBCAL, a nutricionista demonstrou não ter conhecimento da Lei e nem do Decreto. Foi 

sugerido trocar esses recipientes por outros que não seja de nenhuma indústria. 

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.  

A representante da ANVISA, Laila, que está lotada na GIALI-Gerência de Inspeção e 

Fiscalização de Alimentos mencionou o contato para denúncias (giali@anvisa.gov.br)  

referentes a infracões de âmbito nacional como ex. as propagandas na internet (sites, blogs, 

facebook e youtube). Mencionou outros canais de comunicação com a ANVISA – a 

“Ouvidoria” e o  “Fale Conosco”. 

As representantes da VISA em âmbito estadual, Alessandra e Gesiane, mencionaram os 

mailto:giali@anvisa.gov.br)
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contatos para encaminhamentos  de denúncias  por meio de e-mail (gvasvs@saude.mg.gov.br)   

ou dos telefones (31) 3916-0422/0499. 

As representantes da VISA Regional (NUVISA), Mariana e Michele, também deixaram 

seus contatos para denúncias para o âmbito de BH e região por meio de e-mail 

visalim.bh@saude.mg.gov.br  ou por telefone  (31) 3215-7357/7369. 

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. 

 

• Superintendência Regional de Saúde de BH 

1- Capacitar os demais 39 municípios sob jurisdição da SRS-BH 

 Prazo: junho a novembro de 2017 

 
 Público-alvo: Referências municipais da Saúde da Mulher e da Criança, tutores EAAB, fiscais 
da VISA, representantes dos Conselhos de Classe (CRM, CRN, COREN), Sociedade Mineira de 
Pediatria e Associação Médica. 
  

 

• Municípios de Betim/Contagem e Estado do Maranhão 
1- Capacitar os demais fiscais sanitários e profissionais da atenção primária e do 
Hospital/Maternidade Pública 
 
Prazo: 3º trimestre de 2017 

2- Divulgação da lei 11.265/2006 e Decreto 8.552/2015 por meio de material educativo 
(envolver a Assessoria de Comunicação do Município). 

Prazo: a confirmar 

3- Divulgação da lei 11.265/2006 e Decreto 8.552/2015 por meio de material educativo para a 
rede privada (Hospitais e Maternidades) 

Prazo: 1º trimestre de 2018 

4- Inserir itens da fiscalização da NBCAL nas rotinas de inspeção dos estabelecimentos 
comeciais 

Prazo: 3º trimestre de 2017 

 

mailto:gvasvs@saude.mg.gov.br)
mailto:visalim.bh@saude.mg.gov.br
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5- Orientação educativa junto aos estabelecimentos comeciais  
 

Prazo: 3º trimestre de 2017 

 

• Município de Santa Luzia 
 
1 – Treinamento/Capacitação de todas as equipes de saúde do município , assim como dos 
farmacêuticos e gerentes de supermercados  
 

  Prazo: Maio/2017 
 
 
2- Fiscalização de estabelecimentos comerciais, hospitais, clínicas  e postos de saúde 
 

Prazo: Junho/2017 
 
 
3- Agosto  Dourado: Reunião de todos os profissionais de saúde para realização de uma  
sensibização  sobre aleitamento materno – Palestra  sobre NBCAL e Oficinas com as mães; 
Parada da VISA municipal para fiscalização de todos os estabelecimentos; PSF, UPA, Hospital – 
Cartazes e Vídeos  educativos  
 
 

4- Treinamento sobre NBCAL com os novos funcionários 
 
Prazo: Setembro/2017 
 
5- Introdução do Projeto NBCAL ao Projeto para as 

mães das UMEIs 

 
Prazo: Outubro/2017 

 

6- Fiscalização e Capacitação quando necessário 
 

Prazo: Novembro a Maio/2017 
 
 

• CUPAF – MG Posto de Confins e Posto de Betim  
 
1- Elaborar documento contendo requisitos obrigatórios de rotulagem dos produtos 

abrangidos pela NBCAL  

 

Prazo: Maio/2017 
 
2- Treinamento para demais fiscais por meio de relatório/apresentação aspecto visual 

 
Prazo: Junho/2017 

 

3- Divulgar as legislações aplicáveis  
 

Prazo: Maio/2017 
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• VISA – DF 
 

1 - Pactuar inserção de itens em roteiro de inspeção de estabelecimentos comerciais (farmácias 
e drogarias) 
 

Prazo: Outubro/2017 
 
2 – Capacitar os auditores para realizer inspeções relacionadas aos itens da NBCAL 
 

Prazo: Dezembro/2017 
 

• GIALI - ANVISA 
 
1 – Reportar a necessidade de enquadramento e regulamentação de bicos, chupetas e 
mamadeiras no âmbito da ANVISA.  
 

Prazo: Junho/2017 
 

  Como: Criação/Instituição de uma unidade de registro ou notificação de Bicos, chupetas e 
mamadeiras, publicando Norma que estipule requisitos mínimos de qualidade, segurança e 
eficácia para bicos, chupetas, bem como CBPF - Certificado Boas Práticas de Fabricação como 
pré-requisitos para fabricação dos mesmos. Pode ser padronizada essa Norma às únicas 
indicações “terapêuticas” que estes produtos podem estentar, para os que forem passíveis de 
notificação simplificada eletrônica para sua regularização, cujo pré-requisito seria a obtenção de 
um CBPF - Certificado Boas Práticas de Fabricação (ou um similar aos moldes da RDC 199/06) 
para essa linha de produtos. Para produtos que desejem mais indicações terapêuticas na Norma, 
estas indicações deverão ser comprovadas mediante estudos clínicos, sendo nesses casos 
passíveis de registro. Essas sugestões podem ser realizadas internamente no âmbito da ANVISA 
ou encaminhadas à Ouvidoria da ANVISA pela IBFAN  
 
 
2 – Divulgar orientação sobre NBCAL sobre a Rede de Alertas e Comunicações de Risco de 
Alimentos - REALI 
 

Prazo: Junho/2017 
 

• SES - Nível Central 

 
1- Abordar a NBCAL nos módulos da Oficina EAAB com membros da VISA 
 

Prazo: Segundo calendário EAAB 
 

2- Divulgação no site da SES Blog da Saúde e Facebook e redes sociais dos Conselhos de 
Medicina, Nutrição, Fonoaudiologia, Farmácia e Enfermagem. 

 
Prazo: Maio/2017 

 
 

3- Solicitar a distribuição de cópias do Decreto 8.225/2015 nas pastas do Congresso Mame 
Bem que ocorrerá em junho/2017. 

 
Prazo: Maio/2017 

4- Oferecer capacitação NBCAL para os fiscais das 28 Regionais de Saúde do Estado de 
Minas  

 
Prazo: 2º Semestre/2017 
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       5 – Enviar via e-mail o Decreto 8552/2015 e a Lei 11.265/2006 para as Regionais,  
Maternidades e Centros de Saúde do Estado. 
 

Prazo: Maio/2017 
 

6 – Oficina de Sensibilização no Sofia Feldman 
abordando NBCAL para profissionais de saúde 

 
 
 

5. Avaliação 

 
Dos 31 participantes todos 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”  
 

Participantes:  
 

• Participação de várias instâncias das ANVISAS, VISAS estaduais, regionais e municipais 

• Reunião de profissionais da assistência e da vigilância para discussão e troca de experiências  

• Cumplicidade entre os colegas 
 

Conteúdo:  
 

• Conteúdo e material completo, muito proveitoso e rico 

• Conhecer melhor as legislações da NBCAL 

• Conhecimento mais detalhado levando em consideração o aspecto sanitário 

• Entender melhor as formas de persuasão das empresas produtoras dos produtos abrangidos  

• Cumprimento de toda a programação 

• Ótima oportunidade de aprendizado 
 
Método: 

 

•  Ótima metodologia, curso muito prático, dinâmico 

• Metodologia bastante rica possibilitando melhor apreensão do conteúdo 

• Metodologia interativa 

• Material de apoio do qualidade 

• Troca de experiências e discussões extremamente ricas 

• Explanações de fácil entendimento 

• Ordem do conteúdo facilita o aprendizado 

• Construção do conhecimento através do diálogo 

• Dinâmicas promovem conhecimento e reciclagem 

• Utilização de exemplares de todos os produtos trabalhados enriquecendo as aulas 

• Prática: ir aos locais onde ocorrem as infrações 
 

Organização 
 

• Oficina bem organizada 

• Boa localização e infraestutura 

• Lanche muito gostoso 
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Facilitadores 
 

• Excelentes facilitadoras, tutoras com cordialidade e disponibilidade para ensinar 

• Pessoas com bastante conteúdo para condução do curso 

• O melhor curso que participei ultimamente 
• Atingiu o objetivo de conhecimento 

• Minas ter sido contemplada para a Oficina 

• Aprender onde buscar ajuda 

• Esclarecimento de dúvidas e empoderamento para divulgação da NBCAL 
 
 
 

  Pontos Negativos “Que pena”  
 

 
Conteúdo: 

 

• Muito conteúdo para o tempo 

• Conteúdo extenso para a carga horária 

• Ficou um pouco falha no que diz respeito a bicos, mamadeiras e chupetas 

• Não foi possível determinar as Normas para fabricação de bicos, mamadeiras e chupetas 
 
Método: 

 

• Muitos participantes por grupo nas visitas tornando-as tumultuadas 

• Prática no serviço de saúde bastante reduzido, algumas atividades ficaram sem fechamento 
ficando confuso 

• Tempo muito corrido 

• Falta de conhecimento da legislação sanitaria 

• Faltou uma leitura mais aprofundada da Lei 

• Algumas discussões extrapolaram o âmbito do curso gerando atraso 

• Monitoria regular 

• Desorganização: decisões em cima da hora causando confuses 

• Dúvidas de vigilância sanitaria eram questionadas pelas próprias participantes 

• Muitos debates foram interrompidos devido ao prazo esgotado 
 

Organização 
 

• Espaço físico poderia ser melhor 

• Salas quentes, mobiliário desconfortável 

• Cansativo trocar de sala toda hora 

• Atraso no início da oficina 

• Unidades de saúde sem puerpério e sem crianças para enriquecer a prática 

• Falta de aviso prévio a algumas unidades visitadas levandoa uma grande espera para realizar as 
entrevistas 

• Materiais não foram organizados antes do início do curso gerando espera e diminuindo o tempo 
 

Facilitadores 
 

• Instruções das atividades confusas e incompletas em alguns momentos 

• Falta de sintonia entre os facilitadores em alguns momentos 

• Faltou consenso das facilitadoras sobre alguns pontos da condução da oficina 

• Tutora não se mostrou disposta a adequar os horários e formas de trabalho de modo a cumprir o 
conteúdo, mas atendendo ao horário, é preciso ter mais flexibilidade e diálogo, respeitar a 
posição dos colegas de trabalho, demonstrar empatia com os participantes  
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  Sugestões “ Que tal”  
Conteúdo 

 

• Explicar sobre a IBFAN 

• Incluir uma apresentação de definição de produtos no âmbito da NBCAL 

• Solicitar à ANVISA quanto a classificação dos bicos, mamadeiras e chupetas para que 
haja seu enquadramento às RDCs de BPF (Boas Práticas de Fabricação) já existentes 

 
Método 

 

• Leitura prévia dos materiais para maior tranqulidade nas atividades 

• Participantes receberem o plano do curso 

• Mais um dia de atividades 

• Apenas 4 horas diárias 

• Manter as cadeiras em formato de roda para maior proximidade entre participantes e 
facilitadores 

• Diminuir as atividades de dinâmicas e atividades práticas e mesclar com palestras para 
abordar melhor (bicos, chupetas, mamadeiras e bicos de silicone) 

• Convidar a VISA municipal para as próximas oficinas 

• Rever atividades propostas no 1º dia para torná-lo mais leve, passando a atividade da 
água mineral para o segundo dia que termina mais cedo 

• Conversar com delicadeza e educação com os participantes 

• Mais tempo de prática em drogarias e supermercados 

• Aumentar a carga horária para incentivar o debate e aproveitar a troca de experiência e 
o entendimento das legislações 

• Questionários mais objetivos conforme os estabelecimentos (ex. UBS) 

• Ser cordial com as pessoas dos estabelecimentos comerciais e de saúde durante as 
práticas 

• Realizar a prática de UBS em Unidades que atendam mais a população do foco da 
atenção (< 1 ano) 

• Reformular as visitas para maternidades e excluir a visita no Centro de Saúde 

• Diminuir o número de produtos por grupo na diNamica de análise dos rótulos 

• Aumentar a carga horária prática 

• Aprimorar a forma de instruir os participantes sobre as atividades da oficina 

• Salas separadas para cada grupo 

• Necessidade de continuidade para aprofundamento e melhor enlace entre os 
profissionais da assistência e da vigilância  

• Fazermos mais encontros para monitoramento da aplicação da Lei 

• Continuarmos trocando informações e outras oportunidades de cursos 

• Mais oficinas na região promovidas pelo MS 
 
Organização 
 

• Local mais agradável 
• Facilitadores 

• Encontro das facilitadoras antes do curso para entrar em acordo sobre a condução do 
curso 

• Acrescentar uma facilitadora com conhecimento de Vigilância Sanitária 
 

 

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 

da NBCAL, Lei 11.265/06 e Decreto 8.552/15. Foi possível observar um deslocamento no que 
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diz respeito ao conhecimento e interpretação dos dispositivos legais por parte dos 

participantes. 

 Foi observada a necessidade do ajuste do programa, em virtude de várias atividades 

necessitarem de discussão ampla. A sugestão é de aumentar a carga horária do último dia, 

adequando os tempos das atividades. 

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 
 

Participantes da Oficina NBCAL – Belo Horizonte 
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Atividade em grupo – Identificação dos produtos abrangidos pela NBCAL 

 
 

 
 
 

Atividade em grupo – Rotulagem de produtos abrangidos pela NBCAL 
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Prática em Serviços de Saúde  
(Entrevista a mãe na UBS Menino Jesus) 
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