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1. PROGRAMA 

 OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM MONITORAMENTO DA NBCAL, LEI 11.265/2006 e 

DECRETO Nº 8552/2017              Maceió, AL – 15-16-17/05 de 2017  

 

 

Horário Duração ATIVIDADE 
 

Facilitador 

15/05/2017 PRIMEIRO DIA 

8h 60 min Entrega dos materiais e boas vindas SES /AL 

9h 30 min 1. Apresentação dos participantes e acordo de 
convivência 

VALDEREZ 

    

9h30 30 min  2. Apresentação dos objetivos da oficina NEIDE 

10h  30 min 3. Protegendo o aleitamento materno MARINA  

10h30 45 min 4. Benefícios da Amamentação e malefícios do uso de 
bicos 

VALDEREZ 

11h15 45 min 5. Política nacional do aleitamento materno  NEIDE 

11h55 75 min ALMOÇO  

13h10 60 min 6. História sobre o Código Internacional, NBCAL e 
Le11265/2006: da elaboração aos dias atuais. 

MARINA 

14h10 90 min 7. A aplicabilidade da NBCAL em diferentes contextos 
de saúde 

VALDEREZ  / 
RENATA/ 

15h40 15 min INTERVALO  

    

16h35 60 min 8. Identificação dos produtos abrangidos pela NBCAL e 
Lei 11265/06 

MARINA /  
VALDEREZ 
/RENATA/NEIDE 

17h35 10 min 9.Avaliação do dia  

17h45  Encerramento  

16/05/2017 SEGUNDO DIA 

8h00 75 min 10. Rotulagem de produtos abrangidos pela NBCAL, 
LEI11.265/06 e decreto nº 8552 de 03 de novembro de 
2015 

RENATA 

9h15 60 min 11. Promoção comercial  VALDEREZ 

10h15 15 min INTERVALO  

10h30 75 min 12. Material técnico-científico, Material educativo e 
material promocional. 

MARINA  

11h45 75 min ALMOÇO  

13h 45 min 13. Preparo para a prática facilitadores 

14-16h 2,30h 14. Prática em estabelecimentos comerciais Todos 

16:30-
17:30h 

60 min 15.  Relato da prática e infrações encontradas Todos 

17/05/2017 TERCEIRO DIA 

8h-11h 3 horas 16.Prática em serviços de saúde Todos 

11h30 60 min 17.Relato da prática e infrações encontradas MARINA 

12h30 75 min ALMOÇO  

13h45 60 min 18. O que fazer com as infrações encontradas  RENATA 

14h45 15 min INTERVALO  

15h 45 min 19. Plano de Ação NEIDE 

15h45 30 min 20. Avaliação VALDEREZ 

17h45  Entrega de certificados e Encerramento  SES 
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2. PARTICIPANTES 

Estiveram presentes 24 participantes entre profissionais de saúde e fiscais da vigilância 

sanitária de 2 municípios da região metropolitana de Maceió, AL, e de outros 5 estados: 

Amapá, Goiás, Pernambuco, Roraima e Sergipe.  

  

3. RELATO DAS ATIVIDADES DA OFICINA  

Primeiro Dia 

Conforme projeto conjunto IBFAN-Ministério da Saúde, esta Oficina teve como objetivo 

capacitar profissionais sobre o 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 técnicos da Vigilância Sanitária. 

Objetiva-se capacitar para a fiscalização contínua da NBCAL no cumprimento desta legislação 

em pontos de vendas, serviços de saúde, meios de comunicação, eventos e rótulos de produtos 

de sua abrangência, contribuindo com a proteção da prática do aleitamento materno e da 

alimentação infantil apropriada. 

Inicialmente os participantes se apresentaram e foram convidados a escrever numa 

tarjeta de papel as expectativas para o curso, todos se mostrando com expectativas positivas. 

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 ao uso de substitutos do leite materno e relação com as indústrias. 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 

compartilhou os conhecimentos em cartazes, expondo dúvidas e reflexões sobre o tema. Ao 

final o facilitador sintetizou as apresentações e esclareceu as dúvidas apresentadas. 
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A seguir foi realizada uma exposição oral em powerpoint 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 e Lei 

11.265/06. 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.  

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

estudos de casos, sobre como aplicar o cumprimento da NBCAL em diferentes cenários em 6 

estudos de caso. Optou-se por relacionar a NBCAL 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. 

A seguir 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. 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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Nessa tarde ocorreu a participação do Superintendente de Atenção à Saúde do Estado 

de Alagoas o Dr. Rogério Barbosa, representando o Secretário da Saúde.  Este acompanhou 

parte do relato dos grupos e em seguida fez uso da palavra para destacar a importância da 

temática para a política pública do Estado de Alagoas. Destacou a necessidade do planejamento 

de ações integradas e desejou boas-vindas para os Estados visitantes.      

 

 

A avaliação do dia foi um momento de desinibição e alegria, com música e movimento 

físico.  

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. 
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Foi explicada a importância dos Formulários, os quais propiciam um roteiro de observação, 

dando como referência os artigos da Lei/Decreto e NBCAL. 

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

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

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, um relator por grupo explicou 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. 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 a 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. 

Fotos das atividades de grupo registraram a participação interativa entre as facilitadoras 

e os profissionais convidados para a capacitação.  
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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 4 grupos e visitaram os seguintes locais: 

 AULA PRATICA – OFICINA NBCAL – 16-5-17 

FACILITA 
DOR  

NEIDE MARINA RENATA VALDEREZ 

FARMÁ 
CIAS 

Drogaria São 
Paulo  

BOM PREÇO PAGUE MENOS  DROGASIL 

SUPER 
MERCADOS  

UNICOMPRA
S 

BOM PREÇO G BARBOSA  HIPER BOMPREÇO  

 

PARTICI 
PANTES 

José Gilvani 
Cavalcante 

VISA 
Roraima 

Jordana Simon 
Batista/VISA  

Goiás 

Valdênia Vieira L. 
da Silva/Enf 

Lenilza Maria 
Alcântara 

Campo/VISA  
Pernambuco 

 
Priscila de 

Araújo  
Vilela/SESAU 

Carla Betânia de 
Mesquita 

Lima/Médica  

Igor Fernando 
Dos A. 

Barros/VISA  
Amapá 

Kelly Pollyane P. 
Cavalcante/VISA 

Maceió 

  
Zara Cristina 
Moraes/Enf  

Antônio de 
Pádua 

Pombo/VISA 
Sergipe 

Rosa Lúcia 
Santos/VISA 

Alagoas  

Elisângela R. de 
Lemos 
Nutricionista 
Maceió  

  

Mayra Carla 
Pedrosa Da 
Silva/VISA 

Maceió 

Rafaela  Simões 
Carvalho /VISA 

Maceió  

Laís Torres 
Bastos 

Nutricionista   

Maria Tania Bezerra 
Guedes/VISA 

Alagoas  

  

Natália 
Carlos 

Ramalho/Enf  

Thalita Acioli De 
Brito/Fisiotera 

peuta  

Andréa Maria R. 
Pinheiro 

Neonatologista 

Edla Maria Santos 
Costa/Enf  

  

Katiane 
Jesus 

Rios/Nutricio
nista LACEN 

Maria Patricia 
Rolim de 

Oliveira/Enf  

Maria Raimunda 
Gomes /SESAU 

Alagoas 

Maely Nunes 
Araujo IBFAN 
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Todos os estabelecimentos estavam realizando promoção comercial em desacordo com a 

legislação, seja pela falta da frase de advertência ou pela exposição de produtos proibidos. As 

entrevistas com gerentes/responsáveis apontam que o conhecimento da legislação é 

incompleto com relação ao escopo e as regras das frases de advertência para a promoção 

comercial permitida. Entretanto, encontramos gerentes conhecedores da NBCAL. 

 Ao final da tarde voltamos ao local do curso e fizemos as discussões sobre as violações 

encontradas e relato da pratica no Roteiro distribuído para os grupos. Os participantes ficaram 

surpresos com o expressivo descumprimento da legislação identificadas nos supermercados e 

nas farmácias visitadas, fotos das infrações encontradas a seguir:  
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Terceiro Dia 

              Prática em serviços de saúde: 

Os participantes foram divididos em 2 grupos e visitaram dois hospitais acompanhados 

das facilitadoras. 

 AULA PRÁTICA – OFICINA NBCAL – 17-5-17  

FACILITADOR  NEIDE / RENATA VALDEREZ 

HOSPITAIS  
CASA DE SAÚDE SANTO 
ANTÔNIO - Av General 
Hermes - Cambona 

HOSPITAL N SRA DA GUIA – AV 
Com. Calaça, 1244 - Poço 

PARTICIPAN 
TES 

José Gilvani 
Cavalcante 
VISA 

Valdênia 
Vieira L. da 
Silva/Enf 

Lenilza Maria 
Alcântara 
Campo/VISA 

Jordana Simon 
Batista/VISA  

 

Priscila de 
Araújo Vilela 
SESAU 

Igor Fernando 
dos A. 
Barros/VISA  

Kelly Pollyane P. 
Cavalcante/VISA 
Maceió 

Carla Betânia de 
Mesquita 
Lima/Médica  
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Zara Cristina 
Moraes/Enf  

Rosa Lúcia 
Santos/VISA 
Alagoas  

Elisângela R. de 
Lemos/Nutricio 
nista Maceió  

Antônio de 
Pádua Pombo 
VISA Sergipe  

 

Mayra Carla 
Pedrosa  
VISA Maceió 

Laís Torres 
Bastos/Nutri 
cionista 
SESAU  

Maria Tania 
Bezerra Guedes 
VISA Alagoas  

Rafaela Simões 
S Carvalho /VISA 
Maceió  

 
Natália Carlos 
Ramalho/Enf  

Andréa Maria 
R. Pinheiro 
Neonatologis 
ta 

Edla Maria 
Santos Costa 
Enf  

Thalita Acioli de 
Brito/Fisiotera 
peuta  

 

Katiane Jesus 
Rios/Nutricio 
nista LACEN 

Maria 
Raimunda 
Gomes 
/SESAU 

Maely Nunes 
Araújo/IBFAN 

Maria Patricia 
Rolim de 
Oliveira/Enf  

 

Quanto à NBCAL nos 2 serviços visitados foram observados: em um dos serviços 

encontrou-se o oferecimento de fórmula infantil sem prescrição médica e o 

recebimento de brindes pelos funcionários. No segundo hospital visitado nada foi 

encontrado quanto à violação a NBCAL. Por ser um hospital pediátrico que recebe 

crianças para procedimentos e cirurgia, ocorre aquisição de fórmula infantil Aptamil e 

Nan por compra direta, a preço de mercado (no último mês só houve compra do 

Aptamil, no total de 36 latas, cuja nota fiscal foi apresentada.) Neste hospital tem um 

banco de leite humano do qual o leite pasteurizado sai para a distribuição em 

mamadeiras sem os bicos. O leite humano é administrado aos bebês em copinhos.    

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

sistematizar os resultados das práticas do monitoramento em 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 assim como as vigilâncias 

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

Decreto 8.552/15. A facilitadora conduziu uma discussão em dois grupos sobre como 

encaminhar as infrações encontradas e ao final solicitou que um participante que atua na 

vigilância sanitária relatasse como se configura o passo a passo (rito processual) da vigilância 

sanitária frente às infrações à Lei 11.265/06, e também um representante do grupo que não 

tinha a presença de fiscais sanitários. Após, foram debatidas e discutidas dúvidas de 



13 

 

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 para 

pensarem em conjunto ações e medidas para serem colocadas em prática após a realização do 

curso: os participantes do Estado de Alagoas formaram um grupo (I), e os participantes de outros 

Estados (um por estado), todas das VISAs, reuniram-se em grupo (II). 

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

expectativas para o curso e solicitou que comentassem um a um, se foram atingidas ou não 

para então preencherem o formulário de avaliação, descrito abaixo. 

 

4. Planos de Ação 

Grupo I 

1. Capacitação sobre a NBCAL para os profissionais da VISA local. 

2. Orientação às instituições quanto aos riscos de não conformidade com o Decreto, 

através de informativos quando das visitas regulares das VISAs. 

3. Divulgação de informações na mídia sobre a NBCAL em linguagem adequada à 

população em geral. 

4. Promover capacitação dos gestores de associação dos supermercados, farmácias e 

demais estabelecimentos comerciais. 

5. Alguns membros deste grupo se mostraram dispostos a participar do monitoramento 

da NBCAL que será realizado pela IBFAN em junho próximo. 

Grupo II 

1. Dentro das VISAs identificar as áreas envolvidas na atenção básica com a NBCAL. 

2. Diagnostico dos estabelecimentos comerciais onde mais ocorrem infrações. 

3. Capacitação interna dos envolvidos, tanto nas VISAs municipais como Estaduais. 

4. Elaborar “plano de ação” em cada estado para capacitação envolvendo os 

estabelecimentos, com base no diagnóstico. 
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5. Avaliação 

Dos 24 participantes 20 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, sequência das atividades teóricas, atividade prática, organização e facilitadores. 

 

Avaliação Final da Oficina NBCAL / Maceió – 17/05/2017 

 

Que Bom...  

1. O conteúdo, a dinâmica, a prática e o material disponibilizado. A presença da ANVISA 

foi excepcional nos momentos das dúvidas, as instrutoras também foram dinâmicas e 

esclarecedoras.  

2. A dinâmica do curso foi bastante proveitosa pelo amplo conhecimento repassado pela 

equipe, as atividades teóricas tornaram possível maior esclarecimento a respeito da lei. 

As políticas esclarecem as dúvidas sobre a NBCAL.  

3. Que tive a oportunidade de participar, integrar com outros profissionais, conhecimentos 

trazidos pelo Ministério e a ANVISA para implementar ao meu trabalho a proteção ao 

aleitamento materno e a orientação as pessoas próximas. A política foi elucidativa e 

muita clara a metodologia é uma maneira prática de aprendizado.  

4. O curso despertou sentimentos muito esperançosos para mim. Pois percebi que p 

conhecimento da legislação esta influenciada para o meu setor de trabalho (instituição). 

Foi ótimo juntou as realidades de outros estados do país, isso é algo muito 

enriquecedor.  

5. A oficina foi muita boa, as facilitadoras têm completo conhecimento e domínio sobre o 

assunto. A metodologia utilizada foi dinâmica e participativa.  
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6. O curso utilizou métodos eficientes para o aprendizado dentro de cada especialidade da 

função que cada um exerceu.  

7. Que superou minhas expectativas e ampliou meu conhecimento.  

8. Que houve essa capacitação, pois os órgãos competentes precisam desse tipo de ação 

para relembrar e aprender coisas novas e colocar em prática um assunto tão 

importante.  

9.  Conteúdos abordados, metodologia, experiência das facilitadoras e domínio de 

conteúdo.  

10. Conteúdos, atividades teóricas e práticas das facilitadores. 

11. A proposta do tema pela ANVISA tenha sido acatada na capacitação  

12. As práticas. 

13. Expectativa realizada; vivencia através das práticas inspecionais e aplicações da NBCAL 

em outros serviços 

14. Que estou renovando conhecimento, já que participei de outros cursos, vejo que agora 

temos o decreto que concretiza a legislação. 

15. Que tivemos a oportunidade de conhecer a NBCAL e aprender como atuar eticamente 

com a seriedade necessária para promover o aleitamento materno. E que bom que o 

curso foi dinâmico, prendendo a atenção dos participantes e valorizando a vivência e a 

integração. 

16. Poder conhecer e participar ativamente dos debates. 

17. Curso ótimo e formato mais dinâmico e atualizado  

18. Que houve a oportunidade de integração de atenção básica e vigilância e que bom, que 

tive a possibilidade de ampliar os conhecimentos acerca da NBCAL.  

19. Aprender ainda mais sobre a norma e ter revigorado novos conhecimentos sobre o 

tema.  

20. Que tive oportunidade de participar em um trabalho importante que precisa ampliar 

cada vez mais a divulgação. 

Que Pena ...  

1. Que o curso só foi disponibilizado para um integrante de BLH 

2. Que foi necessário monitorar o tempo, mas às vezes quando iríamos concluir um 

assunto chegava facilitadores para dizer que ia começar ou que não havia mais tempo. 

3. Poderia ser um curso mais estendido para que conhecêssemos mais a legislação. Acho 

que o local do curso dificultou a mobilidade de alguns participantes (ponto de ônibus e 

restaurantes). Faltou coffee break  para socializar e confraternizar ainda mais esses 

momentos.  

4. Que pena que o ambiente/ estrutura física não é muito confortável e os horários/ 

intervalos para almoço eram muito pequenos. O convite para participar do curso foi 

enviado com poucos dias de antecedência. 

5. Deveria ter mais tempo para que pudéssemos discutir as ações presentes e futuras  

6. Que o tempo foi curto para algumas atividades e não podemos acrescentar 

experiências profissionais para enriquecer o curso. 

7. Que o tempo foi muito curto corrido e para poucas pessoas do setor  
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8. Que não foram possíveis mais colegas de trabalho realizar o curso, para que os outros 

também sejam disseminadores da norma.  

9. O tempo é curto e a atividade acaba ficando corrida.  

10. Na prática, as irregularidades observadas no comércio.  

11. Que este tema (Estratégia) não esteja disseminado.  

12. Que todas as mães não estão despertadas para isso 

13. Que as vagas foram poucas para oficina  

14. Local escuro 

15. As facilitadoras deveriam usar microfone ou amplificador de som 

16. Poderiam ter sido quatro dias, ficou um tempo apertado para dinâmica do curso 

17. Que não houve mais vagas disponíveis  

18. Alguns profissionais não vieram. 

19. - 

20. Ter pouco tempo de curso prático dentro dos estabelecimentos comerciais. 

Que Tal...  

1. Ampliar o curso para um número maior de pessoas  

2. Ter um pouquinho mais de paciência  

3. Estender mais o curso convidar mais de um profissional das instituições  

4. Sugiro que o convite para participar do evento seja de no mínimo oito dias para que o 

aluno possa se organizar melhor na sua rotina/agenda 

5. Ofertar mais cursos 

6. Aumentar o número de cursos e as vagas para todos os funcionários da área de saúde e 

mais especificamente para todas as inspetorias 

7. Elaborar o curso com mais tempo para mais pessoas conhecendo a realidade de cada 

estado-município para poder então fazer um plano de ação coerente; aumentar o 

número de capacitações no ano 

8.  Que sejam abertas mais vagas e oportunidade para outras profissionais mantendo essa 

integração para serem contemplados vários pontos de vista 

9. Tempo maior para a realização da oficina  

10. Realizar capacitações em todos os municípios 

11. Avaliar a possibilidade da ANVISA e os parceiros da NBCAL realizar oficinas estaduais 

contemplando todos os temas envolvidos  

12. Que a gente possa divulgar cada vez mais este trabalho de amamentação de crianças 

com as mães e para a população em geral  

13. Ampliar as vagas para mais profissionais  

14. Mais explanações dos facilitadores 

15. Observar a sugestão acima não dispensar o serviço de som  

16. Foi bom e provavelmente ele será passado para os municípios e setores envolvidos com 

a NBCAL. 

17. Promover outra capacitação para abranger mais profissionais  

18. Almoço no local do curso 

19. -------  
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20. Divulgar o decreto e as demais leis nas escolas utilizando um recurso valioso de cativar 

e ocupar médicos.  

 

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 o crescimento e 

empoderamento dos profissionais das VISAs no que diz respeito ao conhecimento e 

interpretação dos dispositivos legais por parte dos participantes. 

Houve a percepção do grupo sobre a importância de integração dos níveis de Atenção à 

Saúde e o reconhecimento que a Vigilância e a Assistência, precisam interagir nos seus processos 

de trabalho, para que alcancem os resultados esperados com mais resolutividade e qualidade. 

Conforme relato de alguns participantes, ficou claro que a NBCAL realmente é uma estratégia 

de proteção à saúde infantil e que é potencializadora das outras ações de promoção e apoio ao 

Aleitamento materno e Alimentação complementar saudável. 

 

7. Momentos do Curso [ fotos] 

Atividade em grupo – Discussão Estudos de Caso 
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Prática em Estabelecimentos Comerciais e de Saúde 
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Encerramento - Participantes do Curso e Facilitadores 
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