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RESUMO 
 

 
A amamentação exclusiva até os 6 meses e complementar até os 2 anos de idade é 

recomendação da Organização Mundial de Saúde. Entretanto, diversos fatores 

contribuem para o desmame precoce, incluindo a propaganda excessiva dos alimentos 

substitutos do leite materno e a influência dos profissionais de saúde envolvidos no 

processo. Entendendo que trata-se de uma questão de saúde pública devido aos muitos 

problemas acarretados por esse processo na saúde das crianças envolvidas, o trabalho 

teve como objetivo descrever os principais marcos regulatórios no campo da promoção 

e exposição de alimentos destinados a lactentes e crianças na primeira infância, 

buscando valorizar tal complexidade e contribuir para a reflexão sobre os desafios 

presentes no processo de regulação dos mesmos no Brasil. O trabalho também avaliou 

a exposição dos produtos nas farmácias e drogarias do município de Volta Redonda RJ, 

a fim de verificar o atendimento das Normas e o conhecimentos dos profissionais de 

saúde. Foram visitadas 75 farmácias. Destas, apenas 46 foram avaliadas (14 estavam 

fechadas e 15 não vendiam os produtos). No roteiro de verificação utilizado para avaliar 

a conformidade com a norma vigente, 52,2% (n=24) foram classificados como bons, 

30,4% (n=14) foram regulares e 17,4 (n=8) ruins. Quanto ao questionário aplicado para 

avaliar o conhecimento dos farmacêuticos, 51,3% (n=20), foram classificados como 

regulares. A partir dos resultados, concluiu-se que o maior número de infrações 

encontrados no questionário foi referente à rotina de treinamentos da equipe e a falta 

dos dizeres obrigatórios quando da exposição comercial de leites em geral e alimentos 

de transição a base de cereais. O estudo evidenciou também a necessidade de 

capacitação dos profissionais farmacêuticos que atuam no comércio varejista e dos 

profissionais da Vigilância Sanitária a fim de manter a fiscalização contínua e garantir o 

cumprimento das Normas. 

 

Palavras-chave: Aleitamento materno, leites e substitutos, Norma Brasileira de 
Comercialização de alimentos para lactentes, NBCAL, drogarias, profissionais de saúde. 



 

ABSTRACT 
 

 

Exclusive breastfeeding up to six months and complementary up to 2 years old is 

recommended by the World Health Organization. However, several factors contribute 

to early weaning, including over-advertisement of breast-feeding substitutes and the 

influence of health professionals involved in the process. Understanding that this is a 

public health issue due to the many problems caused by this process in the health of 

the children involved, this study analyzes aspects of the design and implementation of 

regulatory frameworks in the field of promotion and exposure of foods for infants and 

children in order to contribute to the reflection on the challenges present in the 

process of regulation in Brazil. The study also evaluated the exposure of this products 

in drugstores in Volta Redonda RJ in order to verify compliances with the laws ant the 

knowledge of the health professionals. It was visited 75 drugstores which 46 were 

evaluated (14 were closed and 15 didn’t sell the products).In the verification script, 

52.2% (n = 24) were classified as good, 30.4% (n = 14) were regular and 17.4 (n = 8) 

bad. Regarding the questionnaire, 51.3% (n = 20) was classified as regular. It was 

concluded that the greatest number of infractions was related to the routine of training 

of the team and the lack of mandatory statements when commercial exposure of 

milks in general and transitional foods based on cereals. The study also highlighted 

the need for training of pharmacy professionals and Health Surveillance professionals 

in order to keep continuous supervision and ensure compliance with the Norms. 

 
 

Keywords: breastfeeding, milk and substitutes, drugstores, NBCAL, health 

professionals. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A importância da amamentação exclusiva até os seis meses de idade e 

complementar até dois anos de vida da criança é amplamente conhecida e 

divulgada. Além de proteger o bebê de vários tipos de doenças, também protege a 

mãe de diversas enfermidades e fortalece o vínculo afetivo entre os dois atores do 

processo (BRASIL, 2009). Entretanto, atualmente, a meta de amamentação está 

longe de ser cumprida e as práticas promocionais da indústria alimentícia nos 

veículos de comunicação e nos estabelecimentos varejistas parece ser fator 

importante para o desmame precoce e a introdução de novos alimentos antes do 

tempo preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (BRASIL, 2009). 

Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), somente 

38% dos bebês são amamentados exclusivamente nos primeiros meses de vida 

(IBFAN, 2015). Rocha e colaboradores (2018) identificaram a dor, a necessidade / 

dificuldade de estar à disposição da criança e a falta de orientação como alguns dos 

fatores negativos apontados pelas nutrizes em relação à amamentação exclusiva. 

Estas barreiras também foram observadas por Kavle e colaboradores (2017) em 

revisão sistemática da literatura sobre o aleitamento exclusivo. 

 
 

A utilização dos alimentos destinados a lactentes e crianças na primeira infância 

em substituição ao leite materno tem aumentado consideravelmente. Em 

contrapartida, apesar do esforço da ANVISA em regulamentar a venda dos referidos 

produtos, há poucos estudos que avaliam o cumprimento da legislação em vigor e o 

papel dos responsáveis técnicos (farmacêuticos e nutricionistas) nesta tarefa, visto 

que são os únicos profissionais de saúde que estão envolvidos no processo de 

venda dos mesmos. Ainda, apesar da vigência da Norma, Cyrillo e colaboradores 

(2009) relataram que um dos fatores que culminaram na introdução de novos 

alimentos pelas mães foi a recomendação do médico ou outro profissional de saúde 

e que o conhecimento da Norma por estes profissionais é muito baixo. 

 
 

Além disso, compete aos órgãos públicos de saúde, inclusive os de Vigilância 

Sanitária, às instituições de ensino e pesquisa e às entidades associativas de 

profissionais farmacêuticos, pediatras e nutricionistas a responsabilidade de zelar  
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para que as informações sobre alimentação de lactentes e de crianças pequenas 

transmitidas às famílias, aos profissionais de saúde e ao público em geral sejam 

coerentes e objetivas. Essa responsabilidade se estende tanto à produção, 

obtenção, distribuição e ao monitoramento das informações, quanto à formação e 

capacitação de recursos humanos (BRASIL, 2001). 

 
 

Assim, por entender que o profissional de saúde que atua no comércio 

varejista tem grande responsabilidade pela promoção e correta utilização dos 

alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e pelo cumprimento da 

legislação sanitária vigente, vê-se a necessidade de realizar um estudo que avalie se 

esta legislação se mostra eficaz na garantia da correta promoção e exposição, bem 

como na utilização racional e segura, destes produtos. 

 
Em 2002, de forma a promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) lançou a Norma Brasileira para 

Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL) que consiste no conjunto de 

normas que estabelece requisitos para regular a promoção e exposição dos 

produtos destinados à primeira infância. Com o lançamento da mesma, a ANVISA 

passou a ter a responsabilidade de fiscalizar o comércio varejista de tais produtos, 

através das Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais (BRASIL, 2006). 

 
 

Desta forma, em 2005, a referida agência constituiu, juntamente com 

Vigilâncias Estaduais e instituições de ensino superior, o Primeiro Monitoramento 

Oficial da NBCAL para avaliar o cumprimento dos requisitos descritos na Norma 

relativos à publicidade, promoção, rotulagem e propaganda de alimentos, bicos, 

chupetas e mamadeiras. Contudo, após esse monitoramento, poucos trabalhos 

foram realizados na área (BRASIL, 2007). 

 
 

 

Assim, passados 13 anos deste primeiro momento, vê-se a necessidade de 

executar um estudo para avaliar o cumprimento dos itens propostos pela NBCAL no 

que diz respeito à promoção e exposição de leites destinados à primeira infância, o 

conhecimento da Norma pelos profissionais de saúde atuantes no comércio varejista 

e a influência da Vigilância Sanitária nesse processo. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo geral 
 

 

Avaliar as práticas de exposição, propaganda e promoção de leites e 

alimentos destinados a lactentes e crianças de primeira infância na cidade de Volta 

Redonda (RJ), verificando o cumprimento dos requisitos descritos na Norma 

Brasileira de Comercio Alimentos para Lactentes (NBCAL). 

 
 

2.2 Objetivos específicos 
 

 

1- Avaliar o cumprimento dos requisitos descritos nos roteiros criados pelo 

Primeiro Monitoramento Oficial da NBCAL – ANVISA; 
 

2- Avaliar o perfil de exposição, propaganda e promoção nos diferentes tipos de 

estabelecimentos que realizam o comércio varejista dos produtos; 
 

3- Definir o perfil dos profissionais de saúde e avaliar o nível de conhecimento 

dos mesmos em relação as normas nos estabelecimentos que realizam o 

comércio varejista dos produtos (farmácias e drogarias). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem três definições e 

status relativos ao aleitamento materno: aleitamento materno exclusivo (quando o 

lactente se alimenta apenas do leite materno), aleitamento materno predominante 

(quando o lactente se alimenta do leite materno, porém também recebe água, chás e 

sucos) e aleitamento materno (quando o lactente se alimenta do leite materno além 

de outros leites e demais alimentos) (BRASIL, 2005). 

 
Nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro e contém mais 

proteínas e menos gorduras do que o leite maduro, ou seja, o leite secretado a partir 

do sétimo ao décimo dia pós-parto. O leite de vaca, por sua vez, tem muito mais 

proteínas que o leite humano e essas proteínas são diferentes daquelas encontras 

no leite materno. A principal proteína do leite materno é a lactoalbumina e a do leite 

de vaca é a caseína, de difícil digestão para a espécie humana (Ministério da Saúde, 

2009). 

 
 

O leite materno, além de suprir o lactente com anticorpos (IgA, IgG e IgM, 

dentre outras) que ajudam o organismo a se proteger contra os microorganismos 

existentes no meio, aumenta também os laços afetivos entre mãe e filho (BRASIL, 

2009). Sampaio e colaboradores (2016) ressaltam a importância do aleitamento 

materno nas primeiras horas de vida e do contato pele a pele entre mãe e bebê. 

Segundo os autores, países com menores taxas de aleitamento nas primeiras horas 

apresentaram maior taxa de mortalidade neonatal. 

 
 

Além dos conhecidos benefícios trazidos pelo leite materno ao bebê - 

diminuição da diarréia, de infecções respiratórias, de alergias, de hipertensão, de 

diabetes e de obesidade – (BRASIL, 2009), é também relatada a diminuição na 

prevalência de câncer de mama na mãe (CGONHFIBC, 2002) e a incidência de uma 

nova gravidez (GRAY et al, 1990). Black e colaboradores (2003) ressaltam que os 

riscos de morte por pneumonia e diarréia são maiores em crianças não 

amamentadas, em relação àquelas que recebem exclusivamente leite materno nos 

primeiros seis meses de vida. Recentemente, Nakagaki e colaboradores (2018) 

relataram a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento hepático de 
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recém-nascidos e como a introdução precoce de outros alimentos, pode interromper 

o processo de amadurecimento das células do sistema imune hepático e ativar 

antecipadamente a expressão das vias metabólicas desse órgão, tornando o 

indivíduo mais susceptível, ao longo da vida, a doenças medicamentosas. 
 
 

Entretanto, apesar de vários estudos demonstrarem os benefícios da 

amamentação e a mesma ser descrita como o primeiro passo para uma alimentação 

saudável, o aleitamento exclusivo por seis meses e continuado por dois anos não é 

mais universal (BRASIL, 2006). Levantamento realizado em 2013 mostrou que, no 

Brasil, apenas 37,1% dos bebês recebiam exclusivamente leite materno nos 

primeiros seis meses de vida (BOCCOLINI et al., 2017). 

 
 

As causas para o desmame precoce são diversas e envolvem fatores 

históricos, culturais, sociais e individuais como os determinados pelos sistemas de 

saúde, condições de trabalho da mulher, apoio da família, condições individuais da 

mulher e do lactente e a propaganda dos produtos destinados à primeira infância 

(CYRILLO et al., 2009; ROLLINS et al., 2016), tanto para os consumidores quanto 

para os profissionais prescritores (TOMA, 2000). Em relação à ética relacionada aos 

profissionais de saúde (médicos e nutricionistas), Toma (2000) relata que existem 

diversos conflitos de interesse, visto que as práticas de beneficiamento financeiro 

ainda são realizadas entre indústria, pediatras e nutricionistas e, uma vez que o 

profissional recebe algo da indústria, não é possível mais estabelecer uma relação 

de imparcialidade entre o ato de prescrever e o aleitamento materno. 

 
 

Ainda, um estudo demonstrou existir uma associação significativa entre a 

realização de pré-natal em Unidade Básica de Família e o recebimento de 

informações sobre a amamentação na primeira hora de vida e outra associação 

relacionando o tipo de parto com a existência ou não de contato pele a pele entre 

mãe e bebê. Nesse último caso, nenhuma mãe que realizou o parto cesáreo 

conseguiu ter contato com o bebê logo após o mesmo (SAMPAIO et al., 2016). 
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Além da amamentação, a introdução de novos alimentos de forma lenta e 

gradual após os seis meses de idade, também faz parte dos dez passos para uma 

alimentação saudável, definidos pelo Guia de Alimentação Infantil (BRASIL, 2005). 

Huh e colaboradores (2011) demonstraram que, para crianças que não foram 

amamentadas ou que foram amamentadas até os quatro meses de idade, a 

introdução de alimentos sólidos aumenta os riscos de desenvolvimento de 

obesidade aos três anos de idade, o que não acontece com as crianças que 

receberam apenas leite materno por quatro meses ou mais. 

 
 

Assim, nos últimos anos, cresceu o número de estudos que documentam a 

preocupação dos cientistas e autoridades da saúde pública com o desmame precoce 

e o uso indiscriminado de substitutos do leite materno (BLACK et Al., 2003; LUTTER, 

2011; VICTORA et al., 2016). De fato, há indicações de que a substituição do leite 

materno por outro leite é uma prática muito antiga (REA, 1990). Da mesma maneira, 

com a diminuição do aleitamento materno, elevou-se a produção e comercialização 

de fórmulas que substituem o leite em lactentes e crianças na primeira infância 

(CASTILHO & BARROS FILHO, 2010). 

 
 
 
 

3.1 Histórico sobre os substitutos do leite 
 

 

A substituição do leite materno por outros alimentos é uma prática comum 

desde o período neolítico e sofreu inúmeras alterações desde então, de acordo com 

os costumes e circunstâncias de cada povo e cada época (CASTILHO & BARROS 

FILHO, 2010). 

 
 

Castilho e colaboradores (2010) relatam que os hebreus e egípcios recorriam 

a amas de leite quando do impedimento da amamentação pela mãe verdadeira. 

Mais tarde, filósofos romanos acreditavam que, além do leite ser o melhor alimento, 

o ato de amamentar fortalecia os laços de afeto. Entretanto, a mistura de mel e leite 

de vaca era utilizada no primeiro dia e o aleitamento materno só era iniciado a partir 

do 20º dia. Para os gregos na Idade Média, segundo o filosofo Avicena, o primeiro 

alimento introduzido também era o mel e a amamentação só era realizada dias mais 
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tarde. Ambas as práticas objetivavam desprezar o colostro, pois acreditavam que o 

mesmo não era bom para a saúde do bebê (CASTILHO & BARROS FILHO, 2010). 

 
 

Em 1668, com o lançamento do The accomplisht midwife por François 

Mauriceau na França, mudanças ocorreram em relação a bebês que não podiam ser 

amamentados pelas mães e houve a substituição das amas pela introdução de 

papas e outros alimentos (CASTILHO & BARROS FILHO, 2010). 

 
 

Já no início do século XVIII, observou-se uma diminuição da mortalidade 

infantil devido à amamentação dos bebês logo nos primeiros dias de vida, o que foi 

atribuído à ingestão de colostro, prática antes não recomendada (CASTILHO & 

BARROS FILHO, 2010). Entretanto, data de 1784 a recomendação do uso do leite 

de vaca em substituição ao leite materno (HARNESS et al., 1987). 

 
 

Ainda no século XVIII, com o início da Revolução Industrial, houve uma 

mudança de paradigma no que diz respeito à alimentação dos lactentes. Com a 

migração das mulheres do campo para as cidades, a conseqüente alteração no 

modo de obter alimento e a exploração de mão de obra, as mulheres foram 

obrigadas a trabalhar. Junto a isso, a inexistência de técnicas para conservação do 

leite fez com que a introdução de novos alimentos se desse cada vez mais cedo. 

Assim, no fim do século XIX, alguns autores relatavam altas taxas de desnutrição e 

mortalidade relacionadas à queda da amamentação (CASTILHO & BARROS FILHO 

,2010). 

 
 

Neste mesmo período, foram descobertos os leites pasteurizado, condensado 

e evaporado e utilizados como substitutos do leite materno. Entretanto, todos 

possuíam desvantagens e não proporcionavam a quantidade de nutrientes 

suficientes ao crescimento adequado dos lactentes. De acordo com REA (1990, 

apud Platt, 1872), algumas crianças apresentaram crescimento insatisfatório devido 

ao uso de leite condensado e algumas advertências foram impostas. Em 1894, na 

Suécia, houve uma proposta de inserir a palavra “DESNATADO” nas embalagens 

desse tipo de leite, o que caracterizou a primeira iniciativa de inserção de frases de 

alerta para a proteção da saúde de lactentes e crianças (REA, 1990). 
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Em 1867, Leibig desenvolveu a primeira fórmula infantil comercializável que 

era constituída de farinha de trigo, malte e bicarbonato de potássio e deveria ser 

misturada ao leite quente. Já em 1874, lançou-se a “primeira fórmula artificial 

completa para alimentação infantil” que continha leite em pó, farinha de trigo e 

açúcar para ser adicionada em água. Porém, como a cloração da água só iniciou-se 

em 1880, esta mistura não foi bem aceita pois utilizava água contaminada. Em 1883, 

descobriu-se a evaporação do leite de cabra (REA, 1990) e em 1885, a composição 

do leite materno foi descrita e seu baixo percentual de proteínas em relação ao leite 

de vaca foi comprovado. Ao mesmo tempo em que a tecnologia dos alimentos foram 

se aprimorando, em 1845 as mamadeiras de vidros e os bicos de borracha foram 

patenteados (CASTILHO & BARROS FILHO,2010). 

 
 

No início do século XX, o uso do leite fervido e de formas diluídas aumentou 

bem como a adição de cereais ao leite evaporado e mistura de xaropes ao leite 

pasteurizado. Ainda nessa época, a indústria alimentícia cresceu e iniciou o 

fortalecimento do vínculo com profissionais de saúde visando aumentar a demanda 

por substitutos do leite materno (GREINER, 1983). Devido a isso, durante todo o 

século, os médicos ajudaram a institucionalizar o uso do leite em pó e seu uso 

indiscriminado aumentou, inclusive nas maternidades e hospitais (GOLDENBERG et 

al., 1983; MONSONN, 1991; REA, 1990). 

 
 

Além disso, com as mudanças sociais advindas do uso da pílula 

anticoncepcional e do movimento feminista e, objetivando aumentar o lucro, a 

indústria passou a massificar a promoção de substitutos o que, mais uma vez, 

resultou na diminuição da amamentação e na introdução de novos alimentos 

precocemente. Com a descoberta de fórmulas mais solúveis, as fórmulas em pó 

atualmente, são dominantes no mercado (CASTILHO & BARROS FILHO , 2010). 

 
 

Amorim (2008) relata que, no Brasil, os discursos em defesa ou contra o 

aleitamento materno mudaram muito de acordo com os períodos econômicos, 

sociais e culturais vividos pela população. Segundo a autora, no período 

compreendido entre o início dos anos 60 até a década de 70, com o fomento da 

industrialização liderada por Juscelino Kubitscheck, as manchetes eram a favor do 

aleitamento artificial, a liberdade da mulher e a figura do pediatra como ator 
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fundamental no processo de alimentação infantil. No fim da década de 80, com a 

criação do Código Internacional e das iniciativas brasileiras de regular a propaganda 

desses produtos, o teor das reportagens se inverteu e o aleitamento materno 

começou a ser colocado como prática indispensável para a saúde do lactente, 

ignorando até a possibilidade de algumas mães não quererem ou não conseguirem 

amamentar seus bebês (AMORIM, 2008). 

 
 
 
 

3.2 Histórico sobre as normas de comercialização de leites e alimentos para a 

primeira infância 

 
 

De acordo com Jellife (1971), a revolução industrial passou a influenciar o 

comportamento das mulheres no que diz respeito à alimentação infantil, visto que as 

mesmas emigraram do campo para as cidades. O mesmo autor relata, de forma 

pioneira, como a influência das práticas de marketing das indústrias, juntamente com 

os novos costumes do Ocidente, motivaram a substituição gradual da amamentação 

por fórmulas artificiais em países em desenvolvimento e dá a esse fenômeno o 

nome de “desnutrição comerciogênica”. 

 
 

De acordo com Sant´Anna (2001), “a propaganda, entre outras estratégias de 

comunicação, é um instrumento importante no processo de escoamento da 

produção. É capaz de influenciar e modificar hábitos, independentemente dos 

motivos que levam à compra.” 

 
 

Diante desse contexto, de forma a promover a conscientização e uma maior 

aderência à prática da amamentação exclusiva, a sociedade buscou estruturar e 

normatizar a comercialização de leites e alimentos para primeira infância, visto que a 

propaganda, promoção e exposição desses produtos é vista como um dos fatores 
 

que influenciam no desmame 
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precoce, o que pode acarretar aumentos nas taxas de desnutrição e mortalidade infantil. 
 

 

Assim, cronologicamente, foram criados os seguintes instrumentos: 
 

 

Quadro 1: Histórico de Normas que estabelecem requisitos para promoção e exposição de produtos destinados a lactentes e 

crianças na primeira infância 

Norma Ano de Órgão Escopo 

 Lançamento   
    

Código Internacional de 1981 OMS Requisitos sobre o fornecimento de nutrição segura e adequada aos lactentes, por meio 

Comercialização de   da proteção e promoção da amamentação e da regulação da promoção comercial dos 

Substitutos do Leite Materno   substitutos do leite materno. 
    

Norma para Comercialização 1988 CNS Restringia-se apenas a proteger o lactente (criança de 0 a 12 meses) 

de Alimentos para Lactentes –    

NCAL    
    

Norma Brasileira para 1992 CNS Alterou os requisitos de abrangência, promoção comercial, rotulagem, qualidade e da 

Comercialização de Alimentos   distribuição de amostras. Segundo Araujo (2006), as principais melhorias foram a 

para Lactentes – NBCAL   inclusão dos leites em pó, pasteurizados e esterilizados e das chupetas e bicos; 
    

Norma Brasileira para 2001/2002 ANVISA Conjunto de normas que alteraram todos os pontos da versão anterior e, estabeleceu 

Comercialização de Alimentos   principalmente a ANVISA como órgão responsável e fiscalizador do comércio de tais 

para Lactentes – NBCAL   produtos 
    

Lei nº 11.265 2006 ANVISA Regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira 

   infância e também a de produtos de puericultura e correlatos. 
    

Decreto 8552 2015 ANVISA Regulamenta a Lei n 11.265 
    

 
Legenda: OMS (Organização Mundial de Saúde), CNS (Conselho Nacional de Saude), ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 
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Conforme citado anteriormente, a Norma Brasileira para Comercialização de 

Alimentos para Lactentes – NBCAL (2001/2002) é conjunto de normas brasileiras, 

lançada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que alteraram 

todos os pontos da versão anterior e, estabeleceu principalmente a ANVISA como 

órgão responsável e fiscalizador do comércio de tais produtos. A mesma engloba e 

reúne a seguinte portaria e resoluções: 

 
 

1) PORTARIA Nº. 2.051, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2001. 
 

2) RESOLUÇÃO RDC Nº. 222, DE 5 DE AGOSTO DE 2002 – Regulamento 

Técnico para Promoção Comercial dos Alimentos para Lactentes e Crianças 

de Primeira Infância. 
 

3) RESOLUÇÃO RDC Nº. 221, DE 5 DE AGOSTO DE 2002 – Regulamento 

Técnico sobre Chupetas, Bicos, Mamadeiras e Protetores de Mamilo. 

 
 

De acordo com a Portaria 2.051 de 08/11/2011 (Brasil, 2011), entende-se por 

alimentos para lactentes “qualquer alimento comercializado ou de alguma forma 

apresentado como um substituto parcial ou total do leite materno e ou humano.” A 

mesma portaria define também como alimentos de transição para crianças de 

primeira infância “qualquer alimento industrializado para uso direto ou empregado 

em preparado caseiro, utilizado como complemento do leite materno ou fórmulas 

infantis, introduzidos na alimentação de lactentes e crianças de primeira infância 

com o objetivo de promover uma adaptação progressiva aos alimentos comuns e de 

tornar esta alimentação balanceada e adequada às suas necessidades, respeitando-

se a sua maturidade fisiológica e o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Tal 

alimento é também denominado ’alimento complementar’". Desta forma, conclui-se 

que a utilização de tais produtos substituirá o leite materno, o que poderá acarretar 

problemas nutricionais (sobrepeso e obesidade) ou doenças à criança. 

 
 

Ainda, a legislação descreve como exposição comercial “qualquer forma 

de expor um produto de modo a destacá-lo dos demais, no âmbito de um 

estabelecimento comercial, tais como vitrine, ponta de gôndola, empilhamento de 

produtos em forma de pirâmide ou ilha, engradados, ornamentação de prateleiras 

e outras definidas em regulamento.” (BRASIL, 2006) 
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A promoção comercial, segundo a mesma legislação, é definida como sendo: 
 

 
“o conjunto de atividades informativas e de persuasão procedente de empresas 

responsáveis pela produção ou manipulação, distribuição e comercialização 
com o objetivo de induzir a aquisição ou venda de um determinado produto”. 

(BRASIL, 2006) 
 

De acordo com a legislação, não é permitido realizar promoção comercial 

para fórmulas infantis para lactentes, fórmulas infantis de seguimento para lactentes, 

fórmulas de nutrientes apresentadas e ou indicadas para recém-nascidos de alto 

risco, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo. Em contrapartida, a 

promoção/exposição comercial para leites em geral, fórmulas infantis de seguimento, 

alimentos de transição, alimentos à base de cereais indicados para lactentes e 

crianças de primeira infância, alimentos, bebidas à base de leite ou não que durante 

a sua promoção comercial forem apresentados como apropriados para crianças 

menores de 3 anos pode ser realizada. Entretanto, devem ser disponibilizadas frases 

de advertência, com fonte igual, em caixa alta e em negrito conforme descrito a 

seguir: 

 
 

“O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS DOIS ANOS 
DE IDADE OU MAIS”, para leites e fórmulas infantis de seguimento. (BRASIL, 
2006) 
 
 
 
 

“O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: APÓS OS SEIS MESES DE 
IDADE, CONTINUE AMAMENTANDO SEU FILHO E OFEREÇA NOVOS 
ALIMENTOS”, para alimentos de transição e alimentos a base de cereais. 
(BRASIL,2006) 
 
 
 
 

Assim, com a publicação das resoluções, portaria e Cartilha, têm-se os 

instrumentos legais que regulamentam a exposição e a venda de tais produtos no 

comércio varejista, incluindo os estabelecimentos que realizam o comércio de 
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medicamentos (farmácias e drogarias). No Brasil, além da Norma em questão, 

existem também outros instrumentos que visam promover e incentivar o aleitamento 

materno. São eles: 

 

 

a) Consolidação das Leis do Trabalho que descreve o direito às licenças 

maternidade e paternidade, direito à creche e pausa para amamentar. 

 
 

b) RDC 43, 44 e 45 de 19 de Novembro de 2011 que estabelecem os requisitos 

mínimos de identidade, composição, qualidade e segurança a que devem 

obedecer às fórmulas infantis para lactentes, de seguimento para lactentes e 

crianças de primeira infância destinadas a necessidades dietoterápicas 

específicas, respectivamente. 

 
 

c) Portaria nº 1.459, de 24 de Junho de 2011 que institui, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS) a Rede Cegonha. 

 
 

d) Portaria nº 80, de 24 de fevereiro de 2011 que estabelece os requisitos para 

habilitação dos hospitais Amigo da Criança, incluindo alojamento conjunto, 

cumprimento das normas da NBCAL, capacitação da equipe, dentre outras 

práticas que incentivam a amamentação nas primeiras horas de vida no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. 

 
 

e) Portaria nº 2.799, de 18 de Novembro de 2008 que institui, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, a Rede Amamenta Brasil. A norma refere-se a uma 

estratégia de promoção, proteção e apoio à prática do aleitamento materno na 

Atenção Básica. 

 
 

f) Resolução RDC nº 171, de 4 de Setembro de 2006 que dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para o funcionamento de Bancos de Leite Humano, 

licença maternidade, direito a garantia do emprego, direito à creche, pausas 

para amamentar e alojamento conjunto em hospitais (BRASIL, 2009), além da 

Rede de Banco de Leite Humano, e dos Hospitais Amigo da Criança. 



14 
 

Além de todas as legislações e programas vigentes no Brasil e no mundo, em 

1979 foi criada também a IBFAN (International Baby Food Action Network) que 

objetiva defender as práticas de aleitamento materno, atuando de forma ativa 

(treinamentos e trabalhos de monitoramento) e passiva (denúncias). A instituição 

atua em 90 países e é formada por mais de 160 grupos de ativistas. Atua no Brasil 

desde 1983 e tem como membros profissionais das mais diversas áreas além de 

mãe e pais e outros interessados na causa (IFBAN, 2007). 

 
 

3.3 Farmacêuticos e a vigilância sanitária 
 

 

Segundo Costa (2000), o consumo de bens e serviços, inclusive os de 

interesse sanitário, é umas principais características do mundo moderno. Dessa 

forma, o sistema capitalista influencia e induz as pessoas a adquirirem produtos sem 

a real necessidade ou sem o conhecimento do malefício que o mesmo pode trazer, o 

que caracteriza a vulnerabilidade do consumidor frente ao mercado e aos diversos 

atores inseridos no processo. Segundo a mesma autora, um complexo sistema de 

propaganda alimenta as necessidades, num processo coletivo que aprisiona as 

vontades individuais e estimula incessantemente o consumo. Assim, a vigilância 

sanitária possui o papel fundamental de regular esse mercado de forma a proteger a 

população dos riscos inerentes ao produto em si, sua comercialização e sua 

propaganda. Para tal, a vigilância possui o chamado poder de polícia que cerceia as 

liberdades individuais em prol dos interesses coletivos (COSTA, 2000). 

 
 

Assim, entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações capaz de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 

serviços de interesse da saúde, abrangendo: (i) o controle de bens de consumo e (ii) 

o controle da prestação dos serviços que se relacionam direta ou indiretamente com 

a saúde (BRASIL, 1990). No Brasil, com a reforma da constituição em 1988, as 

ações de Vigilância Sanitária foram incluídas como campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde. 

 
 

Em 1999, com a promulgação da Lei 9.782, foi criado o Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária e a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que, por 

definição, é uma autarquia com independência administrativa, autonomia financeira 

e estabilidade de seus dirigentes. Tem como objetivo promover a proteção da saúde 
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da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização 

de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, 

dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o 

controle de portos, aeroportos e de fronteiras (Brasil, 1999). Dentre as várias 

competências descritas na referida Lei, ressalta-se a de controlar, fiscalizar e 

acompanhar, sob o prisma da legislação sanitária, a propaganda e publicidade de 

produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária (BRASIL, 1999). 

 
 

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde é a descentralização político 

administrativa, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios 

(BRASIL, 1990). Também de acordo com a Lei 9782 de 1999, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária poderá delegar aos Estados e municípios as atribuições que lhe 

são pertinentes. Essa descentralização é operacionalizada através das Normas 

Operacionais Básicas (NOB´s) e pactuada na Comissão Intergestores Bipartite 

(CIB). Segundo Cohen e colaboradores (2009), “o processo de municipalização na 

área de Vigilância Sanitária inicia-se formalmente com a publicação da Resolução 

SES 562/90.” As Normas Operacionais básicas definiram as condições de gestão, as 

responsabilidades de cada esfera (estadual e municipal) e os requisitos para 

atendimento. Após a promulgação das duas primeiras (NOB 01/91 e 01/93), ainda 

não estava bem definido como o sistema se reorganizaria e como seria financiado. 

Com a NOB 01/96, foram então descritos que era necessário comprovar o 

funcionamento de um serviço estruturado de Vigilância Sanitária e a capacidade 

para o desenvolvimento das ações para que o município pudesse ser classificado 

como sendo de Gestão plena do sistema municipal. 
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Hoje, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária está desenhado da seguinte 
 

forma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 Níveis e atividades do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
 

Legenda: MS (Ministério da Saúde), ANVISA ((Agência Nacional de Vigilância Sanitária), AFE (Autorização de Funcionamento), AE (Autorização especial), SES  
(Secretaria Estadual de Saúde) 

 

 

Assim, a Vigilância Sanitária Municipal, dentre outras atribuições, é 

responsável por verificar o cumprimento das legislações que regem os 

estabelecimentos de saúde, incluindo o comércio varejista de medicamentos, 

alimentos e produtos para a saúde. Dentro desse mesmo contexto, os farmacêuticos 

e nutricionistas têm papel fundamental na execução dos requisitos legais que regem 

o setor e, como profissionais de saúde, devem garantir a correta exposição dos 

produtos destinados à primeira infância, aconselhar adequadamente os 

responsáveis pelas crianças e conscientizar quanto à importância de uma 

alimentação saudável para a saúde atual e futura das mesmas. 

 
 

Apesar dos benefícios da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade 

serem amplamente divulgados, em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, 

apenas 37% dos lactentes são alimentados exclusivamente com leite materno 
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(VICTORA et al., 2016). Ainda, além dos lactentes a termo, o risco de desmame 

precoce é 1,67 maior em lactentes prematuros (BENEVENUTO et al., 2007). 

 
 

Boccolini (2017) relata que o indicador de amamentação exclusiva até os 6 

meses aumentou de 1986 até 2006, variando de 4,7% a 37,1%. Entretanto, apesar 

da tendência crescente, as taxas ainda estão abaixo do preconizado pela 

Organização Mundial de Saúde. 

 
 

Segundo Monteiro (2006), “mesmo com a comprovação das qualidades do 

leite materno pela ciência, a difusão do conceito de leite fraco e de hipogalactia pela 

propaganda foi eficiente na divulgação da idéia de incapacidade materna no cuidado 

sem o olhar médico e, por conseguinte, da impossibilidade de crescimento adequado 

da criança sem a introdução da fórmula infantil.” 

 
 

Ainda segundo a mesma autora, o poder exercido pelo profissional de saúde 

nas famílias, ainda é muito utilizado pela indústria como fonte de propaganda dos 

produtos destinados a substituir o leite materno. Assim, as ações de proteção da 

amamentação devem ocorrer em conformidade e concomitantemente às ações de 

promoção e apoio (MONTEIRO et al., 2006). 

 
 

Nesse contexto, é sabido que toda farmácia e drogaria devem, 

obrigatoriamente, ter a assistência de um técnico responsável, inscrito no Conselho 

Regional de Farmácia, durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. 

(BRASIL, 1973). Este profissional deve, de acordo com o Código de Ética, contribuir 

para a promoção da saúde individual e coletiva, principalmente no campo da 

prevenção. Entretanto, segundo Silva (2004), 50% dos farmacêuticos obtiveram 

resultado regular no que tange ao conhecimento das legislações sanitárias. Após 

esse estudo, esse parâmetro não foi mais analisado em outros artigos. 

 
 

Apenas a criação de normas não é suficiente para garantir a adequação e a 

correta adoção de procedimentos quanto à promoção e exposição de alimentos e 

produtos para a primeira infância. É importante e fundamental garantir o 

cumprimento das mesmas através da implantação de rotinas de monitoramento e 

fiscalização sistemáticos. Além disso, também se faz necessária a conscientização 

dos profissionais de saúde quanto à importância da adoção de um comportamento 
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ético compatível com a proteção à saúde e nutrição da criança (ARAUJO et al., 

2006). 

 
 

No ano de 2005, visando formar um grupo de trabalho para monitorar o 

cumprimento dos requisitos definidos na cartilha e nas resoluções vigentes, foi 

assinada a Portaria MS nº 1.449/05. Tal pesquisa consistia em realizar o 

monitoramento da propaganda, publicidade e promoção comercial de alimentos 

abrangidos pela NBCAL e ainda pela rotulagem, propaganda, publicidade e 

promoção comercial de bicos, chupetas e mamadeiras (BRASIL, 2005). 

 
 

Para tal, participaram instituições de ensino superior, Visas Estaduais e do 

Distrito Federal e a equipe GPROP/ANVISA. A pesquisa mostrou o grande 

desconhecimento da Norma por parte de profissionais de vigilância sanitária, de 

saúde e responsáveis por estabelecimentos comerciais e mais de 70% de 

inadequações em propaganda e rotulagem de mamadeiras (ANVISA, 2006). 
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4. METODOLOGIA 
 
 

A pesquisa foi realizada através de visitas nas farmácias e drogarias de Volta 

Redonda (RJ). Na visita, foram avaliadas as práticas de exposição, promoção e 

propaganda de leites e alimentos destinados a lactentes e crianças de primeira 

infância através de um estudo transversal descritivo, com aplicação de roteiro de 

verificação e questionário a ser respondido pelos farmacêuticos. De acordo com 

Fernandes e colaboradores (2003), este tipo de estudo objetiva descrever, analisar 

ou verificar as relações entre fatos e fenômenos ou ainda expor as características de 

determinada população ou fenômeno. 

 
 

5.1 Volta Redonda: o município de estudo 
 

 

O município de Volta Redonda está situado na região do Médio Paraíba do 

Estado do Rio de Janeiro (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Mapa do Estado do Rio de Janeiro 
 

(Fonte: www.patrimoniofluminense.rj.gov.br) 
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A cidade possui uma área da unidade territorial no valor de 182,105 km
2
 e 

população estimada em 265.201 pessoas (1 farmácia para cada 2650 habitantes). 

Apresenta PIB de R$39255,26, ficando em 10º lugar no estado do Rio de Janeiro e 

em 1º lugar na microrregião em que se encontra. Como indicadores de saúde, a taxa 

de mortalidade infantil é de 9,48 óbitos por 1000 nascidos vivos e possui 94 

estabelecimentos de saúde SUS, sendo 07 Hospitais (2 públicos), 5 unidades de 

emergência e 1 Hospital Regional Estadual de alta complexidade (IBGE e Portal do 

Município). Assim, entende-se que o município tem relevância no Estado do Rio de 

Janeiro e na microrregião que ocupa. 

 
As ações de vigilância sanitárias municipais estão ligadas à área de Vigilância 

em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal. Na cidade, a 

descentralização dos serviços ocorreu com a publicação dos seguintes documentos: 
 

(i) Resolução da Secretaria do Estado de Saúde (SES) nº 1262 de 08/12/1998, (ii) 

Resolução da Secretaria do Estado de Saúde e Defesa Civil nº 1411 de 15/10/2010, 
 

(iii) Deliberação CIB nº 3036 de 24/07/2014 e (iv) Resolução da Secretaria do Estado 

de Saúde (SES) nº 1058 de 06/11/2014.  

 

  Por entender que o município tem relevância econômica e social na microrregião 

que ocupa além de ter sido o primeiro da região a descentralizar as ações de 

Vigilância Sanitária, o município foi escolhido para a realização do estudo. O mesmo 

possui hoje aproximadamente 100 (cem) drogarias que realizam o comércio 

varejista de medicamentos, incluindo os sujeitos a controle especial e produtos para 

a saúde, de acordo com o cadastro na Vigilância Sanitária municipal. A revalidação 

da licença sanitária dos mesmos é realizada anualmente por fiscais sanitários e 

farmacêuticos e engloba principalmente a presença ou não do farmacêutico 

responsável técnico durante todo o horário de funcionamento, os requisitos descritos 

na RDC 44/09 (Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do 

funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias); RDC 20/2011 (Dispensação de 

antimicrobianos); Portaria 344/98 (Dispensação de medicamentos sujeitos a controle 

especial) e as legislações descritas na NBCAL. 

 
 

5.2 Definição do tamanho amostra 
 

 

De acordo com o cadastro prévio dos referidos estabelecimentos, obtido na 

Vigilância Sanitária local, o município de Volta Redonda possui hoje 



22 
 
 

 

 100 (cem) drogarias que realizam o comércio varejista de medicamentos. Estes foram 

os valores considerados como população para o cálculo das farmácias e 

supermercados a serem visitados. Considerou-se ainda que a probabilidade de 

observação de não cumprimento da norma seja de 50%, erro amostral de 5% e nível 

de confiança de 90%. A amostra foi definida com base na equação 1, resultando em 75 

farmácias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onde: 
 

n - amostra calculada 
 

N – população Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 
 

p - verdadeira probabilidade do evento 
 

e - erro amostral 
 
 

 

5.3 Programação das visitas 
 

 

Inicialmente foi elaborada uma listagem numérica em ordem crescente com 

as drogarias existentes. Após essa etapa, com o auxílio do software Microsoft Excell, 

foi gerada uma lista de números randômicos as quais serviram de base para a 

escolha aleatória dos estabelecimentos a serem visitados. 

 
 

Como margem de segurança, a lista de números randômicos conteve 20% a 

mais de números definidos para a amostra para serem utilizados caso os 

estabelecimentos visitados estivessem fechados, não possuíssem responsável 

técnico ou ainda se recusassem a participar da pesquisa. 
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5.4 Critérios de inclusão e exclusão para a realização da pesquisa sobre 

conhecimento da NBCAL 

 
 

Foi considerado como critério de inclusão o exercício há mais de um ano em 

farmácias como responsáveis técnicos ou como responsáveis pelos setores que 

lidem diretamente com a venda de leites destinados à primeira infância. Como 

critério de exclusão foi considerado o conflito de interesse caso o profissional tivesse 

relação direta com empresas produtoras de leites para primeira infância. 

 
 

5.5 Elaboração do roteiro e questionário 
 

 

Antes do início das visitas, o presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa sob o protocolo número 65894217.6.0000.5243 em 02 de 

Outubro de 2017. 

 

Os roteiros foram elaborados a partir dos modelos propostos pelo grupo que 

realizou o Primeiro Monitoramento Oficial da NBCAL, descritos no Anexo I. Nesse 

roteiro, foi avaliada a presença das frases obrigatórias para cada tipo de produto 

bem como a existência e a adequação de métodos utilizados pelos 

estabelecimentos de exposição comercial (vitrine, ponta de gôndola, empilhamento 

de produtos em forma de pirâmide ou ilha, engradados, ornamentação de 

prateleiras), as práticas de promoção comercial (utilização de dizeres como 

“PROMOÇÃO”; “LEVE 3, PAGUE 2” e etc.) e a propaganda utilizada nos encartes. 

 
 

Foi avaliada também a presença ou não de responsável técnico pelo 

estabelecimento, o conhecimento do mesmo sobre a Norma em questão, a 

realização de treinamentos com a equipe pela qual é responsável e a emissão de 

licença sanitária pelo órgão sanitário competente. 

 
 
 
 

Para avaliação do conhecimento da norma pelo responsável técnico foi 

aplicado o questionário com perguntas fechadas, a ser respondido sem a 

identificação do responsável técnico (Anexo III). 
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5.6 Realização das visitas 
 

 

Anteriormente à aplicação dos roteiros e do questionário e a fim de convidar o 

responsável técnico a participar da pesquisa, foi apresentado ao profissional o 

Termo de Consentimento Livre e Consentido (TCLE) (Anexo II). Este documento 

descreve o objetivo da pesquisa, o pesquisador responsável e os requisitos de sigilo 

entre outros. Após a aceitação do profissional em participar da pesquisa, o mesmo 

assinava o TCLE. 
 

Foram utilizados o roteiro e questionário elaborados segundo o item 5.4 e 

avaliados os encartes promocionais, quando houvesse, entre Outubro de 2017 e 

Julho de 2018. 

 
 

5.7 Análise dos resultados 
 

 

Com base nas visitas realizadas, foram analisados os resultados através da 

utilização de ferramentas da estatística descritiva e verificado o percentual de 

atendimento aos requisitos propostos nos roteiros, os tipos de infração mais 

frequentes, os principais produtos envolvidos nestas infrações, entre outros 

aspectos. 

 
 

Além disso, também foi avaliado se o perfil de atendimento à NBCAL é 

influenciado pelo tipo de estabelecimento e tipo de produto utilizando-se o método 

estatístico qui-quadrado (χ
2
). 

 

Para avaliar o grau de conhecimento dos profissionais de saúde quanto aos 

requisitos da NBCAL, foi avaliado o grau de acertos das perguntas descritas no 

questionário (Anexo III). 

 
 

De acordo com o número de itens atendidos e perguntas corretas, foram 

determinados três classificações, a saber: 
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Quadro 2 Classificação das farmácias e drogarias de acordo com o nível 

de assertividade no Roteiro e no Questionário 

 
 

Nível de acerto Classificação 
  

Maior ou igual a 80% Bom 
  

Entre 50,1 e 79,9 % Regular 
  

Menor ou igual a 50 Ruim 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Neste estudo, no período de outubro de 2017 a julho de 2018, foram visitados 

75 estabelecimentos no município de Volta Redonda (RJ) que possui, de acordo 

com a Vigilância Sanitária Municipal, 100 estabelecimentos que realizam o comércio 

varejista de medicamentos e produtos para saúde, incluindo os alimentos destinados 

a lactentes e crianças na primeira infância (farmácias e drogarias). Destes, 15 

estabelecimentos declararam não comercializar os produtos avaliados, 14 possuíam 

cadastro ativo na Vigilância Sanitária local, porém já haviam encerrado as 

atividades. Dessa forma, o roteiro de verificação foi aplicado em 46 farmácias. O 

questionário de avaliação do conhecimento dos profissionais de saúde foi 

respondido em 39 estabelecimentos, pois 7 estavam sem o responsável técnico (o 

estabelecimento foi considerado “sem responsável técnico” após 3 visitas ao local). 

Nestes, o representante legal optou por não responder o questionário, conforme 

descrito na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Perfil de farmácias e drogarias visitadas 
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6.1 Avaliação do Roteiro de Verificação 
 

 

O roteiro de verificação construído com base no modelo utilizado no 

Monitoramento da ANVISA busca avaliar o atendimento aos principais requisitos 

legais definidos pela NBCAL, a presença do Responsável Técnico, a validade da 

licença sanitária e a rotina de treinamentos sobre o assunto com a equipe. 

 
 

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos quando da aplicação do roteiro de 

verificação: 
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Tabela 1: Resultados da aplicação do Roteiro de Verificação (n=46, Volta Redonda 

RJ, 2018) 
 

Nº do %  Itens verificados   
estabele- Acertos    
cimento          

 RT Conhece Conhece LS T PCL PC PC   

   NBCAL AM    CPI AT 
          

1 87,5      X   
2 87,5     X    
8 75    X X    
9 0 X X X X X X X X 

14 50 X X X X     
15 100         
17 87,5     X    
18 62,5    X X  X  
20 75    X    X 
23 87,5     X    
24 50    X X  X X 
26 37,5 X X X  X  X  
34 75    X    X 
35 87,5     X    
36 100         
37 87,5         
44 75     X   X 
45 87,5     X    
46 100         
49 87,5     X    
50 50 X X X X     
53 100         
54 87,5     X    
56 100         
59 87,5     X    
60 75       X X 
61 100         
62 87,5     X    
63 87,5     X    
66 87,5    X     
69 12,5 X X X X X X X X 
70 25 X X X X X X X X 
71 75     X  X  
73 75     X   X 
74 87,5       X  
78 87,5    X     
79 75     X   X 
80 75    X X    
81 75    X X    
83 87,5     X    
86 100         
88 75  X  X X  X  
89 75       X X 
91 62,5     X  X X 
92 87,5        X 

101 37,5 X X X  X  X  

 
Legenda: RT (Responsável Técnico); LS (possui licença sanitária); T (realiza treinamento sobre NBCAL com a equipe); PCL (realiza promoção comercial para alimentos 

destinados a lactentes); PCCPI (realiza promoção comercial para alimentos destinados a crianças na primeira infância); PCAT (realiza promoção comercial para 

alimentos de transição). 



29 
 
 

 

Após análise dos dados, o número de acertos foi contabilizado e os 

estabelecimentos foram classificados de acordo com o definido no Quadro 2. Os 

resultados do percentual de atendimento ao roteiro de verificação (Figura 4) 

demonstram que 51,1% (n=24) foram classificados como bons, 32,4% (n=14) foram 

regulares e 17,8 (n=8) foram ruins. Dos que foram classificados como ruins, 85,7 

(n=6) foram os estabelecimentos onde o farmacêutico não estava presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4: Classificação dos estabelecimentos de acordo com o número de acertos 
 

no Roteiro de Verificação 
 

 

A Figura 5 ilustra o percentual de erros (%, n) nos itens avaliados no Roteiro 

de Verificação. De acordo com a Figura 5, o maior número de erros foram nos itens 

5 (n=28, 60,9%), 4 (n=30,4, 30,4%), 7 (n=13, 28,3%) e 8 (n=12, 26,1%) os quais 

referem-se à rotina de treinamentos, validade da licença sanitária e promoção e 

exposição inadequada de alimentos de transição para lactentes e crianças na 

primeira infância e leites em geral, respectivamente. O resultado obtido foi melhor do 

que o apresentado no Monitoramento da ANVISA, visto que neste estudo o 

percentual de estabelecimentos irregulares foi de 71% (BRASIL, 2007) e também 

melhor do que o descrito por Gurgel (2016), onde 16% dos estabelecimentos 

realizaram propaganda indevida para leites em geral e 64% para alimentos à base 

de cereais destinados a crianças na primeira infância. 
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Figura 5: Quantidade de erros (%, n) verificadas em cada pergunta do questionário 

 

De acordo com a Figura 5, o maior número de erros foram nos itens 5 (n=28, 

60,9%), 4 (n=30,4, 30,4%), 7 (n=13, 28,3%) e 8 (n=12, 26,1%) os quais referem-se à 

rotina de treinamentos, validade da licença sanitária e promoção e exposição 

inadequada de alimentos de transição para lactentes e crianças na primeira infância 

e leites em geral, respectivamente. O resultado obtido foi melhor do que o 

apresentado no Monitoramento da ANVISA, visto que neste estudo o percentual de 

estabelecimentos irregulares foi de 71% (BRASIL, 2007) e também melhor do que o 

descrito por Gurgel (2016), onde 16% dos estabelecimentos realizaram propaganda 

indevida para leites em geral e 64% para alimentos à base de cereais destinados a 

crianças na primeira infância. 

 
 

Apesar do relatório de monitoramento realizado pela IBFAN ter indicado 

aumento nos níveis percentuais de estabelecimentos com promoções comercial 

irregulares (de 46% em 2007 para 95,6% em 2014) (IBFAN, 2015), nota-se que no 

município de Volta Redonda o resultados foi melhor (54,4%). 

 
 

No caso dos leites destinados a lactentes, 2 (4,3%) farmácias realizaram 

promoção comercial – uma expôs em ponta de gondola, o que é proibido pois deixa 

o produto em evidencia, e outra não colocou os dizeres obrigatórios. 

 
 

Para os casos em que a propaganda de leites em geral e alimentos de 

transição foi realizada em desacordo com a NBCAL (n= 25, 54,4%), a principal 

irregularidade foi a falta dos dizeres obrigatórios definidos na legislação, o que 

corrobora o resultado demonstrado no Primeiro monitoramento da ANVISA (BRASIL, 

2007). Em pesquisa realizada por Farias (2015) em encartes promocionais, o maior 



número de inadequações foi na exposição de leites em geral e alimentos de 

transição a base de cereais. MOLLE (2006) relatou também o grande número de 

inadequações (falta das frases de advertência obrigatórias) para os mesmos 

produtos. A alta incidência de inadequações na propaganda de leites em geral e 

alimentos de transição também foi observada por Rodrigues (2016), em estudo 

realizado em farmácias na cidade de Niterói e por Padilha (2011), em pesquisa 

realizada na cidade de Recife (PE). No estudo realizado por Padilha (2011), a autora 

relata que em nenhum dos locais onde a promoção e exposição dos produtos 

estavam sendo feitas, as frases de advertência estavam contidas. 
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Rodrigues (2016) descreve que a maioria dos responsáveis pelas farmácias e 

drogarias (gerentes) apenas via a necessidade de disponibilizar as frases próximas 

aos produtos. A Lei 1.1265/06 descreve que as frases de advertência obrigatórias 

devem ter, no mínimo, fonte igual ao texto promocional, em caixa alta e negrito 

(BRASIL, 2006). Assim, apesar de muitos estabelecimentos apresentarem os 

dizeres obrigatórios, é importante avaliar se o tamanho da letra é compatível, se os 

dizeres estão próximos aos produtos e afixados em locais de fácil visualização para 

os consumidores (Farias, Lustosa e Medeiros, 2015). 

 
 

Padilha (2011) avaliou também os fatores que influenciam as mães na compra 

de alimentos substitutos ao leite. No estudo, a rotulagem e propaganda dos produtos 

foram colocadas como influenciadores neste processo decisório, o que mais uma 

vez reforça a importância da contínua fiscalização dos estabelecimentos que 

realizam o comercio bem como das indústrias produtoras, responsáveis pela 

rotulagem dos mesmos. 

 
 
 
 

6.2 Avaliação do Questionário 
 
 

Assim como no Monitoramento realizado pela ANVISA, o questionário versa 

sobre os pontos principais definidos pela NBCAL, como faixa etária de lactentes e 

crianças na primeira infância, produtos abrangidos em cada faixa, tipos de promoção 

permitida. A última pergunta buscou avaliar se o estabelecimento foi orientado pela 

Vigilância Sanitária Municipal. O mesmo foi respondido pelo responsável técnico e 

teve como objetivo avaliar o conhecimento técnico do mesmo sobre os requisitos 

definidos pela norma em questão. 
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Tabela 2: Perfil dos farmacêuticos que atuam em farmácias e drogarias. Volta 

Redonda RJ, 2018 (n=46) 
 
 
 

 Variavel % N 
 Sexo   
 Feminino 71,8 28 
 Masculino 28,2 11 
 Tempo de Graduação   
 Menos de 5 anos 38,5 15 
 Entre 5 e 10 anos 38,5 15 
 Mais do que 10 anos 23,1 9 
 Tempo de Atuação Comercial   
 Menos de 5 anos 38,5 15 
 Entre 5 e 10 anos 38,5 15 
 Mais do que 10 anos 23,1 9 
 Outro emprego   
 Sim 23,1 9 
 Não 76,9 30 

 
 
 
 

O questionário (Anexo II) foi respondido apenas pelos farmacêuticos responsáveis 
técnicos, totalizando 39 estabelecimentos. 
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Tabela 3: Resultados da aplicação do Questionário aos Farmacêuticos responsáveis 

técnicos (n=39, Volta Redonda RJ, 2018) 

N º % acertos    Perguntas    

estabelecimento  1 2 3  4 5 6  7 8 9 
1 66,7     x X    x  

             

2 44,4 X    x  x  x  x 
             

8 55,6     x X x  x   
             

15 55,6  X   x  x    x 
             

17 55,6     x X    x x 
             

18 55,6  X   x  x  x   
             

20 44,4  X   x X   x  x 
             

23 44,4  X   x  x  x  x 
             

24 88,9     x       
             

34 77,8     x  x     
             

35 55,6     x  x  x  x 
             

36 88,9     x       
             

37 66,7  X   x  x     
             

44 55,6     X  X  X  X 
             

45 66,7   X  x      x 
             

46 77,8     x  x     
             

49 66,7     x  x   x  
             

53 77,8       x  x   
             

54 66,7     x  x  x   
             

56 66,7     x    x x  
             

59 55,6 X    x X   x  x 
             

60 66,7     x  x  x   
             

61 55,6  X X  x  x     
             

62 77,8     x  x     
             

63 66,7     x  x  x   
             

66 44,4  X   x X x    x 
             

71 66,7 X    x  x  x   
             

73 88,9       x     
             

74 77,8     x    x   
             

78 66,7     x  x  x   
             

79 77,8   X  x       
             

80 55,6  X   x  x  x   
             

81 66,7  X   x  x     
             

83 77,8     x  x     
             

86 66,7 X    x  x    x 
             

88 44,4  X   x X   x  x 
             

89 44,4  X   x  x  x  x 
             

91 66,7     x  x  x   
             

92 44,4  X   x  x  x x  
             

 
Legenda: 1 –Amamentacao exclusiva ate 4 meses de idade /2 – Crianças de primeira infância são aquelas com idade entre 12 (doze) meses e 2 (dois) anos de idade./3 - Exposição em 

pontas de gôndolas, ilhas ou vitrine é considerada exposição comercial/4 - Aptamil 1, Nan 1 e Nestogeno 1 são consideradas fórmulas de seguimento para lactentes /5 - É permitido 

fazer promoção comercial para fórmulas de seguimento para lactentes, caso os dizeres obrigatórios estejam presentes /6 - É permitido fazer promoção comercial para alimentos de 

transição para lactentes e crianças de primeira infância, caso os dizeres obrigatórios estejam presentes. /7 - A exposição em gôndolas não é considerada exposição comercial. /8 - As 

frases de advertência devem ter fonte igual ao texto informativo, em caixa alta e em negrito. /9 - É permitida a venda de fórmulas de nutrientes para recém-nascidos de alto risco. 
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Após análise dos dados, o número de acertos e erros foi contabilizado e os 

estabelecimentos foram classificados de acordo com o definido no Quadro 2, 

conforme ilustrado na Figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Classificação dos estabelecimentos de acordo com o número de acertos 
no Questionário 

 
 
 
 

Como pode ser observado na Figura 6, nenhum profissional de saúde obteve 

100% de assertividade no questionário. Além disso, a maioria (51,3, n=20), foi 

classificada como regular, o que contraria a resposta obtida no roteiro de visita, visto 

que naquele a maioria dos profissionais declararam ter conhecimento dos requisitos 

descritos na NBCAL. O resultado apresentado foi pior do que o descrito por Silva 

(2012) que demostrou que o conhecimento dos profissionais foi considerado regular 

para 71,7% e ruim para 17,9% (Silva, 2012). 

 

A Figura 7 descreve o número de erros encontrado em cada pergunta do 

questionário. 
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Figura 7: Quantidade de erros (%, n) verificadas em cada pergunta do questionário 
 
 

Ao avaliar a figura 7, nota-se que as perguntas com maior índice de erros 

foram as de número 4 (n=37, 94,9%), 6 (n=28, 71,8%), 7 (n=21, 53,8%) 

respectivamente, descritas no quadro 3: 

 
 

Quadro 3: Perguntas com maior índice de erros  
 

4) Aptamil 1, Nan 1 e Nestogeno 1 são consideradas fórmulas de seguimento 

para lactentes 

 
6) É permitido fazer promoção comercial para alimentos de transição para 

lactentes e crianças de primeira infância, caso os dizeres obrigatórios estejam 

presentes. 

 
7) A exposição em gôndolas não é considerada exposição comercial.  

 
 
 
 

Desta forma, nota-se que as principais dificuldades dos profissionais de 

saúde estão em classificar os leites de acordo com a faixa etária para a qual o 

mesmo é indicado, definir o que é considerado exposição comercial de acordo com 

a legislação e diferenciar para quais produtos é permitida a exposição comercial e 

como ela deve ser feita. 
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Figura 8: Perfil dos profissionais de saúde quanto ao recebimento de orientações da 
Vigilância Sanitária sobre a NBCAL 

 

 

A Figura 8 demonstra o resultado obtido a partir da pergunta número 10 que 

versa sobre o recebimento de orientações sobre o tema pela Vigilância Sanitária. 

Nesse caso, 92,3% (n=36) dos profissionais entrevistados declararam ter recebido 

orientações, o que pode ser um indicativo para a melhora do resultado no Roteiro de 

verificação em comparação com os resultados descritos em literaturas anteriores 

(BRASIL, 2007; IBFAN, 2015; GURGEL 2016). 

 
 

Através do teste ANOVA, procurou-se observar se as variáveis elencadas no 

perfil dos profissionais estavam associadas significativamente com o nível de 

conhecimento dos profissionais (Tabela 4). 
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Tabela 4: Associação entre o nível de conhecimento e as variáveis do perfil dos 

profissionais (Volta Redonda/RJ) 

 
 

  Nível de    
Variável conhecimento  Total p 

 Bom Regular Ruim   
Sexo      

Feminino 17 10 1 28,0 
0,49

Masculino 5 6 0 11,0  

Tempo de Graduação      
Menos de 5 anos 8 5 2 15,0  
Entre 5 e 10 anos 11 4 0 15,0 0,36
Mais do que 10 anos 5 4 0 9,0  

Tempo de Atuação Comercial      
Menos de 5 anos 8 5 2 15,0  
Entre 5 e 10 anos 11 4 0 15,0 0,36
Mais do que 10 anos 5 4 0 9,0  

Outro emprego      
Sim 6 2 1 9,0 

0,13
Não 18 12 0 30,0   

 
 
 
 

Conforme demonstrado pela Tabela 4, como p ≥ 0,05 conclui-se que não há 

associação significativa entre as variáveis dos farmacêuticos e o nível de 

conhecimento dos mesmos. Silva (2012) demonstrou que o tempo de graduado 

apresentou associação significativa com a pontuação obtida no questionário, o que 

diferiu do resultado deste estudo. Entretanto, as perguntas eram diferentes e 

incluíam além dos requisitos da legislação, alguns aspectos importantes sobre o 

tema como por exemplo, utilização de medicamentos, oferta dos dois seios, início da 

introdução ao leite de vaca e etc. No mesmo estudo, a autora reforça a importância 

do farmacêutico, por ser um profissional de fácil acesso e sua relevância na 

assistência à amamentação e na provável substituição do leite materno, colaborando 

no aumento da percepção da mãe sobre as vantagens do aleitamento materno 

exclusivo nos primeiros seis meses de vida e complementar até os 2 anos de idade. 

(Silva, 2012). 
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7. CONCLUSOES 
 

 

Apesar dos benefícios da amamentação serem evidentes, tanto para a mãe 

quanto para o lactente, o aumento das taxas de amamentação exclusiva até os 6 

meses de idade e complementar até os 2 anos ainda é um grande desafio. 

 
 

O presente estudo demonstrou que ainda há estabelecimentos que realizam 

promoção e exposição comercial de leites destinados a lactentes, leites em geral e 

alimentos de transição a base de cereais para crianças na primeira infância em 

desacordo com o preconizado pela Lei 1.1265 e as RDC 221 e 222. As principais 

infrações são a não realização de treinamento sobre o tema com a equipe, bem 

como a exposição / promoção sem os dizeres obrigatórios descritos nas referidas 

Leis. Tais dizeres objetivam conscientizar o consumidor quanto aos riscos e a 

importância da amamentação, muito embora o mesmo tenha sido prescrito por um 

profissional de saúde. 

 
 

Os resultados apresentados quanto a promoção e exposição dos produtos 

foram melhores do que os descritos na literatura (BRASIL, 2007; IBFAN, 2015; 

GURGEL, 2016), porem cabe ressaltar que tais pesquisas foram realizadas em 

farmácias e também em supermercados. Padilha (2011) descreve que o maior 

número de não conformidades foram encontradas em supermercados (53,35%). 

 
 

O resultado do atendimento ao questionário também é preocupante, pois a 

maioria foi classificada como regular ou ruim. O farmacêutico é o técnico 

responsável por orientar mães e responsáveis de forma a ajudar no processo de 

manutenção do aleitamento materno exclusivo, visto que é o profissional presente no 

local onde são vendidos os leites e os diversos alimentos de transição. Porém, 

quando o mesmo não está preparado tecnicamente, o processo de orientação é 

falho. Além disso, chama a atenção a escassez de trabalhos que inserem esse 

profissional na discussão, ficando as pesquisas muito voltadas para pediatras, 

enfermeiros e nutricionistas. 
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A pesquisa também demonstrou que a maioria (92,3%) declarou ter recebido 

orientações quanto aos requisitos da NBCAL, o que corrobora o papel fundamental 

da Vigilância Sanitária como órgão fiscalizador do cumprimento dos requisitos 

normativos e da educação continuada dos profissionais de saúde envolvidos no 

processo de comercialização dos produtos, pois, apesar do resultado ter sido melhor 

do que o apresentado em outras literaturas, ainda há muito a ser feito. 

 
 

Assim, entende-se que é necessário atuar em diferentes frentes: (i) capacitar 

os profissionais de vigilância sanitária para que sejam capazes de fiscalizar os 

diversos estabelecimentos responsáveis pela comercialização dos produtos e 

orientar os profissionais de saúde que estão envolvidos nesse processo; (ii) avaliar a 

propaganda dos produtos nos consultórios médicos e maternidades, pois a indicação 

dos leites por pediatras ainda é muito grande; (iii) introduzir a NBCAL e seus 

requisitos nas ementas das disciplinas no ensino superior; (iv) realizar o 

monitoramento nos diversos tipos de estabelecimento de forma a avaliar o 

cumprimento das normas de forma mais completa. 

 
 

Entende-se que o trabalho faz parte de um ciclo objetivando aumentar as 

taxas de aleitamento materno exclusivo e complementar. Esse ciclo envolve 

obstetras (responsáveis por fomentar a informação já no pré-natal), pediatras e 

enfermeiros - cuja responsabilidade é incentivar o aleitamento materno na 

maternidade e ambulatoriamente - inclusive para bebês de alto risco, profissionais 

responsáveis pelos estabelecimentos onde a comercialização é feita, seja ele o 

farmacêutico ou nutricionista e professores universitários que são responsáveis pela 

formação dos profissionais de saúde e Vigilância Sanitária. Esse ciclo deve funcionar 

como uma engrenagem, entendendo que, se cada um fizer a sua parte, há chances 

de termos resultados mais expressivos e melhores. 

 
 

Fica evidente, ao final deste trabalho, a importância do farmacêutico para o 

atendimento dos requisitos visto que todos os estabelecimentos onde o mesmo não 

estava obtiveram resultado ruim, e o fundamental papel da Vigilância Sanitária em 

fiscalizar o cumprimento das normas e orientar os profissionais envolvidos no 

comercio dos produtos. Ainda, ressalta-se também a necessidade imediata de 

treinamento e capacitação dos profissionais envolvidos. 
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9. Anexos 
 

Anexo I 
 

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO:PROMOÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS PARA 
LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

Estabelecimento: __________________________________________   
  

- Requisitos Gerais 

  

Atende 
  

Não Atende 
  

N/A* 
  

          
             

              
               

1.1 Estabelecimento possui Responsável Técnico presente? 

 
1.1.1 Responsável Técnico possui conhecimento sobre as legislações da NBCAL? 

 
1.1.2 Responsável Técnico possui conhecimento sobre a importância do aleitamento  
materno? 

 
1.2 Estabelecimento possui licença sanitária? 

 
1.3 Estabelecimento possui rotina de treinamentos para os funcionários relativo às 
diretrizes da NBCAL? 

 
Observação: A promoção comercial de qualquer produto do item abaixo é proibida. 

 
1.1. É vedada a promoção comercial de fórmulas infantis para lactentes, fórmulas  
infantis  de  seguimento  para  lactente,  fórmula  de  nutrientes  apresentada  e  ou 
indicada para recém-nascido de alto risco, mamadeiras, bicos, chupetas (Artigo 4º,  
da Lei 11.265/2006) ou protetores de mamilo (RDC nº 221/01, 6.2), em quaisquer meio 
de comunicação incluindo merchandising, divulgação por meios eletrônicos, escritos,  
auditivos  e  visuais,  estratégias  promocionais  para  induzir  vendas  ao  consumidor  no  
varejo, tais como exposições especiais, cupons de desconto ou preço abaixo do custo, 
prêmios, brindes, vendas vinculadas a outros produtos e apresentações especiais? (Anexo 
da Resolução n

o
 222,item 4.1, 221, item6.3, anexo da Port. 2051, art. 4º) 

 
Requisitos para cumprimento da promoção comercial permitida dos seguintes produtos. 

 
1.2. A promoção comercial de fórmulas infantis de seguimento para crianças de 
primeira infância e leites fluídos, leites em pó, leites em pó modificados e os similares 
de origem vegetal, apresenta com destaque a seguinte informação visual ou auditiva, de 
acordo com o meio de comunicação: “O Ministério da Saúde informa : O aleitamento 
materno evita infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou mais.”? 
(Lei 11.2365/2006, art. 5º, I) 

 
1.3. A promoção comercial de alimentos de transição e alimentos à base de cereais  
indicados  para  lactentes  e  ou crianças  de  primeira  infância,  bem como  outros  
alimentos ou bebidas à base de leite ou não quando comercializados ou de outra 
forma apresentados como apropriados para a alimentação de lactentes e crianças de 
primeira infância apresenta com destaque a seguinte informação visual ou auditiva, de 
acordo com o meio de comunicação: “O Ministério da Saúde informa: Após os seis meses 
de idade continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos.”? (Lei 11.265/2006,  
art. 5º, I) 
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Anexo II 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Dados de identificação: 
 
 

Título do Projeto: Avaliação da Exposição e Promoção de Alimentos para Lactentes e Crianças de primeira 
 

infância: um estudo de monitoramento das práticas adotadas no município de Volta Redonda/RJ 
 

Pesquisador Responsável: Marissol Carvalho Costa Mattos Miranda 

 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

 
Telefones para contato do Pesquisador: (24) 99925 9606 

 
Outras formas de contato com o pesquisador (por exemplo, e.mail): solmattos@gmail.com 

 
Nome do voluntário: ___________________________________________________________________ 

 
Idade: _____________ anos R.G. __________________________ 

 
Responsável legal (quando for o caso): ___________________________________________________ 

 
R.G. Responsável legal: _________________________ 

 
O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Avaliação da Exposição e Promoção de 

Alimentos para Lactentes e Crianças de primeira infância: um estudo de monitoramento das práticas adotadas no 

município de Volta Redonda/RJ”, de responsabilidade da pesquisadora Marissol Carvalho Costa Mattos 

Miranda. 

 
O presente estudo pretende avaliar as práticas de promoção, exposição e propaganda de leites destinados à 

primeira infância. Sua participação é voluntária e se dará por meio de preenchimento de questionário e permissão 

para tirar fotografias dos locais disponibilizados para tais produtos. Informo que há riscos inerentes à sua 

participação na pesquisa, como constrangimento frente à demonstração de falta conhecimento sobre o assunto e 

geração de possíveis conflitos entre à área técnica e área comercial do estabelecimento. Entretanto, os resultados 

da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo, o 

que o protegerá dos riscos descritos acima. Se você aceitar participar, estará contribuindo para o enriquecimento 

da literatura científica referente ao comércio varejista de tais produtos e o conseqüente aumento da proteção, 

promoção e incentivo ao aleitamento materno. Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de 

continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr 

(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. 
 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de 

pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério 

da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá- 
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los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências 

regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 

autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em 

caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 

08:00 às 17:00 horas. 
 

Consentimento Pós–Informação 
 

E.mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189 

 
 
 

Eu, ________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 
Volta Redonda, ____ de _______________de __________.  

 
 
 
 

Nome e Assinatura do participante 
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Anexo III 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Responda se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F). 
 
1) De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a amamentação exclusiva ( ) V ( )F 

 deve ser feita até os 4 meses de idade.     

      
2) Crianças de primeira infância são aquelas com idade entre 12 (doze) meses e ( ) V ( )F 

 2 (dois) anos de idade.     

      
3) Exposição em pontas de gôndolas, ilhas ou vitrine é considerada exposição ( ) V ( )F 

 comercial.     

      
4) Aptamil 1, Nan 1 e Nestogeno 1 são consideradas fórmulas de seguimento ( ) V ( )F 

 para lactentes     

      
5) É permitido fazer promoção comercial para fórmulas de seguimento para ( ) V ( )F 

 lactentes, caso os dizeres obrigatórios estejam presentes.     

      
6) É permitido fazer  promoção  comercial para  alimentos de transição para ( ) V ( )F 

 lactentes  e  crianças  de  primeira  infância,  caso  os  dizeres  obrigatórios     

 estejam presentes.     

      
7) A exposição em gôndolas não é considerada exposição comercial. ( ) V ( )F 

      
8) As frases de advertência devem ter fonte igual ao texto informativo, em ( ) V ( )F 

 caixa alta e em negrito.     

      
9) É permitida a venda de fórmulas de nutrientes para recém-nascidos de alto ( ) V ( )F 

 risco.     

      
10) Recebi orientações da Vigilância Sanitária sobre os requisitos da NBCAL. ( ) V ( )F 

       


