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RESUMO  

Introdução: o aleitamento materno reduz a morbimortalidade infantil e materna. A amamentação é 

um direito humano, e deve ser protegida. A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 

Lactentes e Crianças de Primeira Infância e Produtos de Puericultura de Correlatos (NBCAL) visa 

proteger o aleitamento materno, estabelecendo regras para a comercialização de alimentos e produtos 

para lactentes e crianças de primeira infância, mas os conflitos de interesse empresariais no país são 

obstáculos para o cumprimento da Lei n° 11.265/2006. Segundo esta legislação, é proibida qualquer 

forma de promoção comercial de fórmulas infantis para lactentes, bicos, chupetas, mamadeiras e 

protetores de mamilo. Objetivo: avaliar o cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância e Produtos de Puericultura Correlatos por 

estabelecimentos comerciais, quanto aos produtos para os quais a promoção comercial é vedada. 

Métodos: trata-se de estudo transversal de avaliação do cumprimento da NBCAL. Foi realizado um 

censo que compreendeu todas as farmácias, supermercados e lojas de departamentos da Zona Sul do 

Rio de Janeiro que comercializavam produtos abrangidos pela NBCAL. Foi utilizado um formulário 

eletrônico para observação das práticas de promoção comercial dos estabelecimentos e foi realizada 

entrevista com os gerentes. Os dados coletados obtidos foram exportados para o programa estatístico 

SPSS. Foram utilizadas análises de frequência descritivas, e os resultados foram apresentados em 

forma de tabelas. Resultados: foram avaliados 352 estabelecimentos comerciais: 240 farmácias, 88 

supermercados e 24 lojas de departamento. Foram encontradas promoções comerciais ilegais em 63 

(20,3%) estabelecimentos que comercializavam produtos cuja promoção comercial é proibida: 52 

farmácias (21,9%), quatro supermercados (7,5%) e sete lojas de departamento (33,3%). Foram 

entrevistados 309 gerentes, com 12,2% de recusas. Mais da metade desses gerentes entrevistados 

relataram não conhecer a NBCAL. Conclusão: mais de um quinto dos estabelecimentos comerciais 

faziam promoção comercial de fórmulas infantis para lactentes, mamadeiras e bicos, apesar da 

proibição dessa prática estar vigente no Brasil há quase trinta anos. É necessária a capacitação dos 

gerentes dos estabelecimentos comerciais na NBCAL. Recomendamos fiscalização contínua e 

aplicação da punição prevista em Lei aos estabelecimentos que infringirem essa legislação, para que 

seja garantido o direito ao aleitamento materno, sem influência da indústria. 

Palavras chave: aleitamento materno, propaganda, legislação sobre alimentos, nutrição infantil. 

ABSTRACT 

Introduction: Breastfeeding reduces infant and maternal morbidity and mortality. Breastfeeding is a 

human right and must be protected. The Brazilian Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes 
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(NBCAL) aims to protect breastfeeding by establishing rules for the marketing of foods and products 

for infants and toddlers, but conflicts of interest in the country are obstacles to compliance with Law 

N
o
. 11,265/2006. This legislation states that any form of commercial promotion of infant formulas, 

nipples, pacifiers, baby bottles and nipple protectors is not allowed. Objective: to evaluate the 

compliance of commercial establishments with NBCAL for products for which commercial 

promotion is prohibited. Methods: a cross-sectional study was conducted to evaluate compliance 

with NBCAL. A census comprising all pharmacies, supermarkets and department stores which 

commercialized products covered by NBCAL was carried out in the South Zone of Rio de Janeiro 

City, Brazil. By means of an electronic form, commercial promotion practices of the establishments 

were observed and an interview was conducted with the manager of these establishments. The data 

collected were exported to the SPSS statistical program. Descriptive frequency analyzes were used, 

and the results were presented in the form of tables. Results: 352 commercial establishments were 

assessed: 240 pharmacies, 88 supermarkets and 24 department stores. Illegal commercial promotions 

were found in 63 (20.3%) establishments, which sold products with prohibited commercial 

promotion: 52 pharmacies (21.9%), four supermarkets (7.5%) and seven department stores (33.3%). 

309 managers were interviewed, with 12.2% of refusals. More than half of those managers reported 

unawareness of the Law. Conclusion: more than a fifth of the commercial establishments promoted 

infant formulas, baby bottles and teats, despite the prohibition of this practice in Brazil for almost 

thirty years. It is necessary to train managers of the commercial establishments in NBCAL. We 

recommend continuous supervision and application of the punishment provided in Law to 

establishments that infringe such legislation, so that the right to breastfeeding is ensured, without 

industry influence. 

 Keywords: breast feeding, propaganda, food legislation, infant nutrition. 
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1. APRESENTAÇÃO PESSOAL 

         Sou nutricionista, formada pela Universidade do Grande Rio (Unigranrio) em julho de 2015. 

Desde a graduação, sempre me interessei pela área materno-infantil. Por um período de dois anos, fiz 

parte do “Grupo de Pesquisa em Saúde Materna e Infantil” (GPSMI) da UFRJ, que aborda a 

epidemiologia nutricional e é coordenado pela Prof. Dra. Claudia Saunders. 

        Atualmente faço parte da Rede IBFAN (Rede Internacional em Defesa do Direito de 

Amamentar – International Baby-Food Action Network), que tem como objetivo: “coordenar 

esforços de proteção ao aleitamento materno, compartilhar informações e aumentar a consciência 

mundial sobre a importância da amamentação e os perigos potenciais da alimentação artificial na 

infância. Ela atua também para sensibilizar as autoridades nacionais e internacionais quanto à 

implementação do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e das 

resoluções a ele relacionadas” (http://www.ibfan.org.br/site/). Sou membro do grupo de pesquisa 

coordenado pela Prof. Dra. Maria Inês Couto de Oliveira, “Epidemiologia da Saúde da Mulher, 

Criança e Adolescente”, populações consideradas vulneráveis pela saúde pública.  

        A partir desse cenário, meu interesse pelo tema abordado só vêm aumentando. Por meio de essa 

dissertação viso contribuir para o cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância e Produtos de Puericultura Correlatos, para 

a promoção de práticas saudáveis relacionadas à alimentação de lactentes e melhoria das ações 

voltadas para a proteção do aleitamento materno na população brasileira. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

2.1.Importância do aleitamento materno 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) reconhecem o aleitamento materno exclusivo como a modalidade alimentar ideal para o 

crescimento e o desenvolvimento infantil nos primeiros seis meses de vida e preconizam o aleitamento 

materno complementado até os dois anos de vida ou mais. Entretanto, por influência da indústria de 

alimentos infantis, e por outros fatores, como a baixa escolaridade materna e o trabalho materno, muitas 

mães têm introduzido novos produtos para os bebês antes do tempo recomendado (Boccolini et al, 

2015). A prática do aleitamento materno exclusivo em crianças com menos de seis meses de idade 

reduziria significativamente os custos para o tratamento de doenças da infância, como a pneumonia e 
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diarreia, além de poder evitar 823 mil mortes anuais em crianças menores de 5 anos e 20 mil mortes 

anuais por câncer de mama no mundo (Black et al, 2003). A longo prazo, a amamentação tem influência 

também sobre a vida adulta, pois contribui para o aumento da inteligência e para a redução de excesso 

de peso e diabetes (Victora et al, 2016). 

Além de estar sempre pronto, na temperatura certa, e evitar contaminações (Toma & Rea, 2008), 

o aleitamento materno não tem custo, refletindo na economia financeira das famílias (Vega et al, 2014). 

Esse ato estimula o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê e é fundamental para a saúde de ambos 

(Fragoso & Fortes, 2011). Quanto à saúde materna, o aleitamento materno diminui o risco de 

hemorragia e anemia após o parto, ajuda a reduzir o peso e minimiza o risco de desenvolver, no futuro, 

doenças cardiovasculares, diabetes tipo dois (Giugliani, 2000), câncer de mama e de ovário 

(Chowdhury et al, 2015). 

A Academia Americana de Pediatria afirma que, nos Estados Unidos, amamentar tem o 

potencial de reduzir em cerca de US$3,6 bilhões de dólares os custos anuais em cuidados de saúde. 

Entre as diversas causas do abandono do aleitamento materno está a influência da propaganda de 

fórmulas infantis, leite integral, e cereais para a alimentação infantil, veiculados habitualmente por 

mamadeiras (Muller, 1974).  

           Até o final da era pré-industrial, o bebê era alimentado exclusivamente com o leite materno e 

quando não era possível, o aleitamento era feito pela ama ou avó (Wehba, 1991). Ao longo dos séculos 

XIX e XX, a amamentação por amas-de-leite decresceu e o consumo de leites artificiais aumentou 

substancialmente, em especial por mulheres que trabalhavam fora de sua residência (Campos et al, 

2008). 

Rea (1990) refere que o primeiro registro encontrado de substituição do aleitamento materno é 

de 1784, um médico inglês tendo indicado como alternativa o leite de vaca para a alimentação de 

lactentes. Refere também que em 1838, na Alemanha, o leite de vaca foi valorizado devido à descoberta 

que este era mais rico em proteína do que o leite humano, e que em 1856 foi descoberto o método de 

produzir o leite condensado, o qual permitia ser conservado por um período de tempo maior, de forma 

estéril. O artigo, sobre os substitutos do leite materno: passado e presente, menciona que em 1872 foi 

verificado que o leite condensado não contribuía no crescimento das crianças, pois tinha baixo teor de 

gordura, e que em 1883 foi criado o método de evaporação do leite de cabra e o estudo mais 

aprofundado do leite humano. Por fim, ressalta que no fim do século XIX ocorreu uma ênfase das 

empresas americanas produtoras de substitutos do aleitamento materno.  
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A partir do século XX, e especialmente após a Segunda Guerra Mundial, foi observada uma 

intensa tendência ao desmame precoce, principalmente nos países em desenvolvimento, devido ao 

acelerado crescimento econômico e tecnológico, associado às estratégias de promoção comercial das 

companhias produtoras de fórmulas lácteas, circunstância que reforçou a inserção da mulher no 

mercado de trabalho (Goldenberg, 1988). 

Na década de 70, quando ainda não havia uma legislação de proteção ao aleitamento materno 

e o uso precoce da alimentação por mamadeira gerava uma mortalidade infantil crescente, Jelliffe 

criou o termo “desnutrição comerciogênica” para descrever a influência marcante da indústria na 

alimentação e saúde infantis (Jelliffe, 1971). Em 1974 foi publicado o livro “The Baby Killer”, 

denunciando que bebês de países em desenvolvimento estavam morrendo graças à alimentação 

artificial e os que sobreviviam estavam mais sujeitos à má nutrição e às doenças infecciosas (Muller, 

1974). 

Em estudo realizado por Amorim (2008), baseado na análise do discurso sobre o aleitamento 

materno no Brasil, no período de 1960-1988, por meio de reportagens veiculadas em revistas 

femininas, de alta circulação no país, foi constatado que as matérias publicadas demonstravam um 

sentimento de maior praticidade e conforto na adoção do aleitamento artificial. Era alegado que o 

aleitamento artificial proporcionava a conquista de espaço pela mulher e que a mesma tivesse um 

controle maior sobre a alimentação de seu filho: 

“Cada vez se torna menor o número de bebês alimentados ao seio. Será mais fácil dar a 

mamadeira? Talvez. A mãe não fica presa ao bebê o dia inteiro e sabe exatamente o quanto ele 

mamou de cada vez”. 

Nesse mesmo estudo, foram encontradas reportagens que traziam recomendações de pediatras 

quanto às marcas de leites que poderiam ser utilizadas, engrandecendo a utilização de fórmulas 

infantis com ilustrações de embalagens de leites industrializados e outros alimentos destinados ao 

desmame: 

“Se você não pode amamentar, não se assuste: há uma infinidade de produtos que fazem o 

neném ficar gordinho em pouco tempo.” 

À procura de novos mercados de produtos substitutos do aleitamento materno, as empresas 

passaram a mostrar, por meio de promoções comerciais convincentes, que a substituição do 

aleitamento materno pelo aleitamento artificial era totalmente segura e não traria nenhum prejuízo ao 

bebê (Rea & Toma, 2000).  
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No entanto, as fórmulas infantis mais utilizadas no mercado têm como matéria-prima básica o 

leite de vaca, que não é apropriado para a alimentação do recém-nascido, necessitando de uma série 

de adaptações para se tornar mais digerível e absorvível. As principais modificações que são feitas 

incluem a redução do teor de proteínas e eletrólitos, a substituição de parte dos lipídios por óleo 

vegetal, a adição de outros carboidratos como a maltodextrina e sacarose e a adição de vitaminas e 

minerais (Accioly et al, 2005). As crianças alimentadas com fórmulas infantis correm grandes riscos 

de saúde, dentre eles alterações gastrintestinais, risco de contaminação na hora do preparo, alergias 

alimentares devido à proteína do leite de vaca, dentre outras (Cury, 2009).   

Alguns casos de enfermidades graves e até mortes têm sido associadas ao uso de fórmulas 

infantis em pó, decorrentes de infecções por Enterobacter sakazakii e Salmonella. Essas duas 

bactérias vêm causando infecções em crianças e até mesmo doenças graves que levam a sequelas e 

morte. O grupo que está sujeito a maior risco de infecção são os de recém-nascidos, especialmente os 

pré-termos, os de baixo peso ao nascer e os comprometidos imunologicamente (Taddei et al, 2011).  

Existem poucas situações em que o aleitamento materno não é indicado, devendo ser 

substituído pelo aleitamento artificial. Entre essas, estão os bebês com alguns erros inatos do 

metabolismo, as mães HIV positivas (Ministério da Saúde, 1996), que usam drogas ilícitas ou que 

estejam tomando medicamentos citotóxicos (Hale, 2005; Ministério da Saúde, 2010). 

Muitas mulheres começam a complementar o leite materno com fórmula infantil ou 

interrompem a amamentação bem antes do recomendado, em decorrência da intensa exposição ao 

marketing dos substitutos do leite materno (Labbok, 2001). Um estudo feito nos Estados Unidos 

sobre a interpretação das mulheres a respeito da propaganda de fórmula infantil verificou que os 

anúncios transmitiam uma expectativa de falha com a amamentação, e que a fórmula seria uma 

solução para esta falha. As mulheres relataram que os anúncios eram confusos em termos da melhor 

escolha: a alimentação com fórmulas ou a amamentação. O estudo concluiu que o marketing de 

fórmulas infantis parece diminuir a confiança das mães em sua capacidade de amamentar, em 

especial quando estas são receitadas ou indicadas por profissionais e instituições de saúde (Parry et 

al, 2013).  

O mercado de fórmulas infantis tornou-se cada vez mais competitivo na última década. O 

marketing recente dessas empresas veicula benefícios enganosos de ingredientes introduzidos 

recentemente, como os ácidos graxos polinsaturados de cadeia longa, o ácido docosa-hexaenóico, um 

ácido graxo do tipo omega-3, dentre outros adicionados às fórmulas. Faz propaganda desses 

ingredientes por meio de frases do tipo: “promove o desenvolvimento cognitivo”, “melhora a 
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digestão”, dentre outros (Hughes et al, 2016). O US Food and Drug Administration (FDA) questiona 

a qualidade da evidência reportada pelos fabricantes de fórmula infantil. Para muitas afirmações não 

há evidências disponíveis para o público, e quando os resultados dos estudos são tornados públicos, 

acabam sendo limitados por terem sido conduzidos com pequenos tamanhos de amostra, com curto 

período de acompanhamento e por apresentarem resultados não-persuasivos (Center for Food Safety 

and Applied Nutrition, 2016; Simmer et al, 2011).  

2.2. Histórico das ações e políticas de promoção e proteção ao aleitamento materno 

 

Em reação às práticas mercadológicas de incentivo à substituição do aleitamento materno 

pelas indústrias de leites infantis, em 1979 foi realizada em Genebra uma Reunião Conjunta 

OMS/UNICEF sobre a Alimentação Infantil e da Criança Pequena, na qual se decidiu elaborar um 

código de conduta ética para controle da propaganda de alimentos que interferiam na amamentação. 

O Brasil esteve presente nessa reunião, representado pelo Instituto Nacional de Alimentação e 

Nutrição (INAN) (Rea, 2003). Em janeiro de 1981 foi aprovado o Código Internacional de 

Comercialização de Substitutos do Leite Materno, com o objetivo de promover a amamentação e 

regular a promoção comercial dos substitutos do leite materno, como as fórmulas infantis e os leites, 

bem como as mamadeiras e bicos (WHO, 1981). 

A partir da década de 1980, no Brasil, considerou-se a necessidade do desenvolvimento de 

políticas de incentivo e proteção à amamentação, com vistas à melhoria da saúde infantil. No ano de 

1981 foi criado o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), com uma 

coordenação nacional, campanhas na mídia e estratégias de mobilização social. Em 1983 foi 

determinada a obrigatoriedade do alojamento conjunto (Ministério da Saúde, 1993b) nos hospitais.  

 A partir de 1988, a Constituição Brasileira passou a garantir o direito a 120 dias de licença-

maternidade e a cinco dias de licença-paternidade (Brasil, 1988). Nessa mesma época, em 20 de 

dezembro, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a Norma para Comercialização de Alimentos para 

Lactentes (NCAL), Resolução nº 5 (Conselho Nacional de Saúde, 1988), com base no Código 

Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno. Em 1990, o Programa Nacional 

de Incentivo ao Aleitamento Materno promoveu treinamentos com profissionais de saúde a respeito 

das normas, e nesse mesmo ano houve um seminário que visou discuti-las e melhorá-las (Rea, 2003).  

Em 1991 a OMS e a UNICEF lançaram a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), 

incentivando os hospitais a adotarem os “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” e a 

recusa a doações de substitutos de leite materno em maternidades (UNICEF, 2008). Esses passos, 
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implementados no pré-natal, no parto e no puerpério, se mostraram eficazes em aumentar os índices 

de aleitamento materno (Merten & Ackermann, 2004; Venancio et al, 2012).   

No mesmo ano a WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) criou a Semana Mundial 

do Aleitamento Materno com vistas à mobilização social, propondo a cada ano um tema a ser 

trabalhado. No Brasil, a Semana Mundial do Aleitamento Materno começou a ser comemorada em 

1992, tendo como tema a Iniciativa Hospital Amiga da Criança (Serva, 2011). 

Em 1998 foi criada a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano por iniciativa conjunta do 

Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz (ANVISA, 2008). Em 1999, a Iniciativa Unidade 

Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) foi desenvolvida no Estado do Rio de Janeiro e proposta 

às unidades básicas de saúde que dispunham de assistência pré-natal e materno-infantil, por meio da 

adoção e prática dos “Dez Passos para o Sucesso da Amamentação” (Oliveira et al, 2005). No ano 

2000 foi instituído, pelo Ministério da Saúde, o Método Mãe Canguru em maternidades de alto risco 

visando a atenção humanizada ao recém-nascido de risco com o uso de leite humano (Ministério da 

Saúde, 2000). 

Em 2008, durante a abertura da Semana Mundial de Aleitamento Materno, o Ministro da 

Saúde lançou a Rede Amamenta Brasil, com o objetivo de estimular a rede básica de saúde a 

melhorar os fluxos de trabalho com vistas à promoção do aleitamento materno. (Venancio et al, 

2016).  

     Em 2009, o Ministério da Saúde criou uma estratégia para empresas públicas e privadas 

reconhecerem o direito da mãe trabalhadora aos benefícios do aleitamento materno, sendo instituídas 

as salas de apoio à amamentação. Nesta sala, a nutriz tem à disposição um ambiente acolhedor e 

adequado para coletar e armazenar o leite ordenhado, podendo a mãe, depois do expediente, 

transportá-lo para sua casa e oferecer a seu filho ou doá-lo a um banco de leite com segurança e 

qualidade (ANVISA, 2010).  

 

2.3.Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e sua 

repercussão 

 

   No ano de 1978 a OMS e a UNICEF sentiram a necessidade de organizar uma reunião 

sobre alimentação de lactentes e crianças. A reunião ocorreu em Genebra, entre 9 e 12 de outubro de 

1979, com cerca de 150 participantes, sendo estes representantes de governo, de organizações do 

sistema das Nações Unidas, da indústria de alimentação infantil, de organizações não 
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governamentais, dentre outros. O debate foi feito em torno de cinco temas principais: o incentivo e o 

apoio ao aleitamento materno; a promoção e o apoio a práticas complementares de alimentação 

apropriada e oportuna, com o uso de recursos locais de alimentos; o fortalecimento da educação, 

treinamento e das informações sobre alimentação de lactentes e de crianças pequenas; a promoção 

das condições de saúde e sociais das mulheres, com relação à saúde e à alimentação de lactentes e de 

crianças pequenas; a comercialização e a distribuição apropriada dos substitutos do leite materno 

(WHO, 1981).  

A 37º Assembleia Mundial de Saúde, realizada em maio de 1980, endossou integralmente a 

declaração e as recomendações aprovadas em consenso nesta reunião conjunta OMS/UNICEF e fez 

um reconhecimento particular à recomendação de que “deveria existir um código internacional de 

marketing de fórmulas infantis e outros produtos usados como substitutos do leite materno”. Foi 

solicitado ao Diretor-Geral a preparação desse código, em conjunto com os Estados Membros da 

Organização Mundial de Saúde e com todas as outras partes envolvidas (OMS, 1980).  

Para desenvolver um código internacional de marketing de substitutos do leite materno, de 

acordo com a solicitação da Assembleia de Saúde, foram realizadas numerosas e prolongadas 

consultas com as partes interessadas. Os Estados Membros da Organização Mundial da Saúde e 

grupos e indivíduos presentes na reunião de outubro de 1979 foram convidados a compor 

comentários sobre minutas sucessivas do código e foram realizadas reuniões posteriores em 1980. 

(WHO, 1981).  

Em janeiro de 1981, o Conselho Executivo da Organização Mundial de Saúde, em sua 67º 

sessão, endossou e recomendou por unanimidade à 34º Assembleia Mundial de Saúde o texto de uma 

Resolução pela qual adotaria o código na forma de uma recomendação, em lugar de um regulamento.  

O Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno foi aprovado em 

janeiro de 1981. Teve como objetivo contribuir para o fornecimento de nutrição segura e adequada 

aos lactentes, por meio da proteção e promoção do aleitamento materno e do uso apropriado dos 

substitutos do leite materno, quando estes forem necessários (WHO, 1981), com base nas 

informações adequadas e na comercialização e distribuição apropriadas. Apesar dessa legislação, as 

vendas globais de substitutos do leite materno vêm aumentando. O valor dessas vendas atinge US $ 

44,8 bilhões atualmente, e é estimado que esse valor aumente para US$70,6 bilhões em 2019 (Baker 

et al, 2016). 

Um estudo feito por Lutter em 2012 relata os 30 anos de implementação do código 

internacional, que desde o início não teve facilidade em ser implementado. O código coloca os 
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interesses dos governos e organizações não governamentais que promovem a amamentação, contra 

os interesses de corporações multinacionais que fazem centenas de milhões de dólares por ano 

comercializando fórmulas infantis. Embora muitos governos tenham aprovado legislações que 

contenham aspectos relevantes do código, vários não criaram regulamentações para a vigilância do 

cumprimento dessas legislações. Os esforços para proteger a amamentação vêm sendo bem-

sucedidos, visto que indicadores da prática de aleitamento materno vêm aumentando devido à 

implementação do código. O estudou constatou que a legislação é realmente necessária para 

restringir a comercialização de substitutos do leite materno, porém não é suficiente (Lutter, 2012).  

 Um relatório preparado pela OMS, UNICEF e IBFAN no ano de 2016 apresentou o estado 

do código em 194 países membros da OMS: as medidas que foram incorporadas, os esforços e as 

iniciativas desenvolvidas para monitorar e firmar o código em cada país participante. Comparado ao 

ano de 2011, notou-se um aumento de países que aderiram de alguma forma ao desenvolvimento de 

uma medida legal relacionada com o código, porém somente 39 países possuem legislação que 

agrega a maioria ou todas as disposições do código, como o Brasil. A qualidade e a relevância da 

presença do código variam de acordo com cada país. Mais da metade dos países proíbem a 

publicidade e a promoção de produtos abrangidos pelo código, mas o monitoramento ainda é 

insuficiente. Apenas 32 países relataram ter um dispositivo de vigilância no país. Menos de um 

quarto dos países que possuem algum instrumento de acompanhamento formal publicam os 

resultados das suas práticas de controle. Somente seis países relatam ter orçamentos direcionados 

para o monitoramento do Código ou financiamento de controle e aplicação (WHO, 2016). 

 

2.4. Norma Brasileira de Comercialização de Alimentação para Lactentes, Crianças de 

Primeira Infância e Produtos de Puericultura Correlatos  

 

O Brasil é um dos países onde a legislação é mais avançada em relação ao Código 

Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno (WHO, 2016), mas os conflitos de 

interesse empresariais no país são obstáculos para o cumprimento da Lei n° 11.265.  A Norma 

Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, Crianças de Primeira Infância e 

Produtos de Puericultura Correlatos (NBCAL) visa preservar o direito de escolha das mães quanto à 

melhor forma de alimentar seus filhos, sem influência da indústria, protegendo o aleitamento 

materno.  Estabelece regras claras para a comercialização de alimentos e produtos para lactentes e 

crianças de primeira infância (Brasil, 2006). A Lei define como lactentes as crianças de 0 a 11 meses 



17 
 

e 29 dias e como crianças de primeira infância aquelas entre 12 meses e 3 anos de idade (Brasil, 

2015). 

A NBCAL regula a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e produtos destinados a 

recém-nascidos e crianças até três anos de idade, como fórmulas infantis, leites artificiais, papinhas, 

produtos farináceos, mamadeiras, chupetas, bicos e protetores de mamilo. As fórmulas infantis para 

lactentes, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo não podem ser alvo de propaganda, 

descontos e exposições especiais em estabelecimentos comerciais. Outro aspecto tratado pela 

legislação é a rotulagem desses produtos, sendo proibidas fotos, desenhos e textos que induzam o seu 

uso. As embalagens devem trazer a idade indicada para o uso dos produtos e informar sobre os 

prejuízos que esse uso pode causar ao aleitamento materno. A NBCAL regula também a atuação de 

representantes comerciais em unidades de saúde, e veda o patrocínio de indústrias de alimentos 

infantis a pessoas físicas, como profissionais de saúde, assim como as vendas a preços reduzidos de 

produtos abrangidos pela NBCAL a maternidades e outras instituições que prestam assistência a 

lactentes (ANVISA, 2001 e 2002a,b).  

As formas mais comuns de promoção comercial utilizadas pelas companhias produtoras de 

substitutos do leite materno estão expostas na Figura 1, elaborada pela rede IBFAN. As indústrias 

proporcionam vantagens para profissionais de saúde, financiamento para congressos, viagens, bolsas, 

equipamentos, dentre outros, para que os mesmos indiquem e façam propaganda dos seus produtos. 

Além disso, fazem lobby junto a parlamentares, interferindo na criação e na sustentação das políticas 

e legislações de proteção ao aleitamento materno e na sua fiscalização. Nos pontos de venda: 

fármacias, supermercados e lojas, as empresas compram espaços maiores nas prateleiras, dão 

descontos e benefícios como fornecedores. Fazem propaganda por meio de posters, brindes e rótulos 

que atraem os consumidores. Todas essas estratégias das empresas produtoras de substitutos do 

aleitamento materno interferem na escolha das mães quanto à alimentação de seus filhos. 
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Figura 1: Formas de promoção comercial utilizadas pelas companhias produtoras de 

substitutos do leite materno. 

 

Fonte: Adaptado pela  IBFAN (International Baby Food Action Network) – Asia Conference Report 

1986.  

 

Para fazer frente à diversificação das estratégias das indústrias de alimentos infantis, com 

vistas à ampliação do mercado para seus produtos, a NBCAL foi sendo aperfeiçoada nos últimos 

trinta anos. O Quadro 1 mostra as principais mudanças dessa legislação ao longo do tempo, desde 

sua primeira versão em 1988 até sua transformação em Lei em 2006 e sua regulamentação em 2015 

(Brasil, 2015). 

Quadro 1. Evolução da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 

Crianças de Primeira Infância e Produtos de Puericultura Correlatos 
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1988 Com o objetivo de contribuir com o fornecimento da nutrição segura e adequada aos lactentes e 

baseada no Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno (WHO, 1981) 

foram aprovadas as Normas de Comercialização de Alimentos para Lactentes (NCAL) pelo 

Conselho Nacional de Saúde por meio da Resolução de nº 5, de 20 de dezembro de 1988.  

Abrangência: leites infantis usados como substitutos do leite materno para lactentes, outros 

produtos como bebidas à base de leite ou não incluindo alimentos complementares usados 

para alimentação em mamadeiras, mamadeiras e bicos. Sendo vedada a promoção comercial 

dos mesmos, exceto para os alimentos complementares quando utilizados em maiores de 6 meses 

(Conselho Nacional de Saúde, 1988). 

1992 Foi aprovada a Resolução CNS nº 31/92, em que a norma foi revista e modificada para “NORMA 

BRASILEIRA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA LACTENTES” 

(NBCAL), com o objetivo de atender as exigências mínimas do Código Internacional de Substitutos 

do Aleitamento Materno. Abrangência: Leites infantis modificados, leite em pó, leite pasteurizado 

e leite esterilizado, - alimentos complementares e bebidas à base de leite ou não, quando 

comercializados ou de outra forma apresentados como apropriados para utilização como um 

substituto parcial do leite materno, mamadeiras, bicos, chupetas e copos fechados com 

canudinhos ou bicos, comercializados ou indicados para o uso de crianças como recipientes para 

produtos líquidos. Os leites infantis, as mamadeiras, bicos, chupetas e copos fechados com 

canudinhos ou bicos, comercializados ou indicados para o uso de crianças como recipientes 

para produtos líquidos, tinham a promoção comercial vedada. Já a promoção comercial de 

alimentos infantis que possam ser utilizados como alimentos complementares tiveram que incluir 

em caráter obrigatório e com o destaque uma advertência visual e/ou auditiva, de acordo com 

o meio de divulgação, ressaltando que não devem ser utilizados na alimentação do lactente nos 

seis primeiros meses de vida, salvo sob orientação de médico ou nutricionista (Ministério da 

Saúde, 1992). 

2001 Em 2001 mais uma vez a NBCAL foi revista e publicada como “Norma Brasileira para 

Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância e de Bicos, 

Chupetas e Mamadeiras”, pela Portaria MS 2.051. Abrangência: fórmulas infantis para 

lactentes e fórmulas infantis de segmento para lactentes, fórmulas infantis de segmento para 

crianças de primeira infância, leites fluídos, leites em pó, leites modificados e os similares de 

origem vegetal, 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 de crianças de primeira infância, fórmula de nutrientes apresentada e ou indicada 

para recém-nascido de alto risco, mamadeiras, bicos e chupetas (Ministério da Saúde, 2001). 

2002 A ANVISA torna-se o órgão responsável pela fiscalização e penalização de infratores, 
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             Em 1988 a NCAL foi criada com base no Código Internacional de Substitutos do 

Aleitamento Materno, proibindo a propaganda de leites infantis para lactentes usados como 

substitutos do leite materno, e outros produtos, como bebidas e alimentos complementares usados 

para alimentação em mamadeiras (Conselho Nacional de Saúde, 1988). Na década de 90 a NCAL 

aumentou seu escopo, tornando-se a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 

Lactentes - NBCAL,  sendo incluídas as chupetas e os copos fechados com canudinhos ou bicos. 

Também foi incluída a obrigatoriedade de uma advertência visual e/ou auditiva na rotulagem de 

alimentos infantis, ressaltando que não devem ser utilizados na alimentação do lactente nos seis 

primeiros meses de vida, salvo sob orientação de médico ou nutricionista (Ministério da Saúde, 

1992). Em 2001, pela Portaria MS 2.051 a NBCAL passou a incluir fórmulas infantis de seguimento 

para lactentes, fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância, leites fluidos, 

leites em pó, leites modificados e os similares de origem vegetal, alimentos de transição e alimentos 

auxiliando no controle do cumprimento da legislação. A ANVISA publica a RDC 221 que trata 

de bicos, mamadeiras, chupetas e protetores de mamilo e a RDC 222 que regulamenta a promoção 

comercial de alimentos para lactentes de crianças de primeira infância. O escopo da NBCAL se 

amplia pela abrangência de novos produtos existentes no mercado e passa a dispor de termos mais 

bem definidos (ANVISA, 2002a,b). 

2006 A NBCAL ganha força, sendo transformada em Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que dispõe 

sobre a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de 

puericultura correlatos “Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, 

Crianças de Primeira Infância e Produtos de Puericultura Correlatos”. Tem como objetivo 

contribuir para a adequada nutrição dos lactentes e das crianças de primeira infância por meio da 

regulamentação da promoção comercial e do uso apropriado dos alimentos para lactentes e crianças 

de primeira infância, bem como do uso de mamadeiras, bicos e chupetas; proteção e incentivo ao 

aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 (seis) meses de idade; e proteção e incentivo à 

continuidade do aleitamento materno até os 2 (dois) anos de idade, após a introdução de novos 

alimentos na dieta dos lactentes e das crianças de primeira infância. Quanto à abrangência, 

permanece a mesma (Brasil, 2006).  

2015 É criado o Decreto nº 8.552 em 15 de Novembro, de 2015, que regulamenta a Lei n° 11.265/06. 

Quanto à abrangência, são incluídas as fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas 

específicas, porém não fica claro se a promoção comercial dessa categoria de produtos é vedada. 

Além disso, a definição de bicos tem uma modificação: objeto apresentado ou indicado para o 

processo de sucção nutritiva da criança, com a finalidade de administrar ou veicular alimentos ou 

líquidos em recipiente ou sobre a mama (Brasil, 2015). 
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à base de cereais indicados para lactentes e ou crianças de primeira infância (Ministério da Saúde, 

2001). Em 2002 a ANVISA criou as RDC 221 e 222 e tornou-se responsável pela fiscalização da 

NBCAL. Em 2006 a NBCAL ganhou força enquanto Lei Federal 11.265/06 e em 2015 e foi 

regulamentada pelo Decreto nº 8.552.  

 

2.5.Conflitos de interesse 

              A NBCAL, como já exposto, é um conjunto de legislações: Lei, Decreto, Resoluções e 

Portarias (ANVISA 2002 a,b; Brasil, 2006 e 2015). Proíbe a propaganda de fórmulas infantis, 

mamadeiras, chupetas e protetores de mamilo. As empresas fabricantes desses produtos têm como 

objetivo primário o lucro, sem se importar com os malefícios causados pela substituição do leite 

materno por fórmulas infantis na vida dos bebês. A relação entre as empresas e os profissionais de 

saúde pode ocasionar conflito de interesses. Rea & Toma, em estudo realizado em 2000, cujo objeto 

foi a relação entre os pediatras e as indústrias de alimentos, concluíram que os regulamentos 

nacionais ou internacionais têm sido insuficientes para dar conta dos conflitos de interesse existentes 

entre companhias e profissionais de saúde (Rea, 2000). 

"Um conflito de interesse é um conjunto de circunstâncias que gera um risco que o 

julgamento profissional ou ações relativas ao interesse principal sejam indevidamente influenciados 

por um interesse secundário." (Thompson, 1993; p.573) 

A existência de um conflito de interesses independe da ocorrência de impropriedade. O 

conflito de interesse pode ser descoberto e neutralizado antes mesmo que a corrupção ocorra. O 

interesse primário refere-se aos principais objetivos da profissão ou da atividade, tais como a 

proteção dos clientes, a saúde dos pacientes, a integridade da pesquisa e os deveres do cargo público. 

Já o interesse secundário inclui benefício pessoal do indivíduo ou da empresa e não está limitado 

apenas ao ganho financeiro, mas também a motivos como a ambição por realização pessoal, avanço 

profissional ou empresarial, ou o desejo de fazer favores para a família e amigos.  Os conflitos de 

interesse acontecem não só no Brasil, mas globalmente, visto que as empresas cada vez mais querem 

ampliar seu escopo, e crescer financeiramente. As corporações podem manifestar interesse em 

promover e apoiar o aleitamento materno, como interesse primário, visto que é um tema muito falado 

e reconhecido mundialmente, contudo essas mesmas corporações podem ter um interesse secundário 

muito maior do que o primário (Thompson, 1993). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Inappropriateness
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Um artigo publicado recentemente denunciou um caso de conflito de interesses (Costello et 

al, 2017). O Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), do Reino Unido, anunciou em 

outubro de 2016 que continuaria a aceitar financiamento de fabricantes de substitutos do leite 

materno (Thornto, 2016).  Esta aceitação indica fatores condicionais, e também lealdade à empresa 

que investe. As associações de profissionais de saúde devem evitar este tipo de fidelidade a empresas 

deste ramo, pois têm a responsabilidade ética de se preservar e igualmente, preservar os seus 

membros em oposição à promoção inadequada de substitutos do leite materno, de todas as maneiras, 

mesmo que sejam indiretas. Além do que, as associações de profissionais de saúde têm a obrigação 

ética de respeitar e resguardar os direitos das mulheres e das crianças de serem isentos de quaisquer 

formas de práticas de publicidade e marketing inadequados de empresas fabricantes de substitutos do 

aleitamento materno (Costello et al., 2017). 

O conhecimento de profissionais de saúde sobre a NBCAL ainda é insuficiente, e a prática de 

conflitos de interesses é algo comum. Como os conflitos de interesse têm ligação direta com a falta 

de cumprimento da NBCAL, é muito importante que os profissionais de saúde percebam quando 

estão compactuando com as indústrias de alimentos infantis. Esses conflitos de interesse devem ser 

denunciados, aumentando a conscientização dos profissionais de saúde sobre sua instrumentalização 

pela indústria.  

 

2.6.Avaliação  

 

“Avaliar é atribuir um juízo de valor sobre a propriedade de um processo para a aferição da 

qualidade do seu resultado. É um termo geral que diz respeito a um conjunto de ações voltadas para 

o estudo sistemático de um fenômeno, uma situação, um processo, um evento, ou uma pessoa, 

visando tornar mais racional o processo de tomada de decisão” 

(Champagne et al, 2011; Contandriopoulos, 2011). 

O uso da avaliação compreende um importante espaço no campo do saber. A avaliação é uma 

intervenção formal, possível por meio do direcionamento de recursos financeiros e humanos, visa 

tornar mais racional o processo de tomada de decisão. Não se limita ao fornecimento de informações 

válidas e úteis sobre uma intervenção, pois remete também à construção de um juízo e consequentes 

ações cabíveis (Champagne et al., 2011; Contandriopoulos, 2011). 
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A avaliação pode ser normativa, resultando da aplicação de critérios e de normas, ou pode ser 

uma pesquisa avaliativa, elaborada a partir de um procedimento científico. Essas duas modalidades 

de avaliação podem também ser realizadas concomitantemente, pois as áreas da avaliação e da 

pesquisa coincidem, porém não completamente. A avaliação normativa tem o intuito de gerar um 

julgamento, comparando os componentes da estrutura (recursos e sua organização), do processo 

(serviços ou bens produzidos), e os resultados alcançados, por meio de critérios e normas pré-

estabelecidos que podem ser resultantes de pesquisas, como a pesquisa avaliativa, por exemplo. Ao 

comparar os resultados alcançados, entende-se como questionamento: os resultados observados 

correspondem aos esperados? A avaliação normativa tem a função de acompanhar organizações, 

programas e iniciativas, seu funcionamento e sua eficácia (Contandriopoulos et al., 1997). 

          Avaliar uma política de proteção ao aleitamento materno, como a NBCAL, é importante para 

averiguar sua capacidade de atuação e seus efeitos com o passar do tempo, além de verificar a 

adequação da mesma frente ao dinamismo do marketing dos substitutos do leite materno. A 

finalidade da avaliação é analisar a execução das normas, identificar os atores que propiciam sua 

efetivação, os obstáculos que levam ao seu descumprimento, além de analisar o seu impacto na saúde 

da população, refletido na melhoria dos indicadores de saúde (Brousselle et al, 2011). 

Deste modo, o presente trabalho visa avaliar o cumprimento da Lei n° 11.265 quanto às 

fórmulas infantis, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo e debater os possíveis 

empecilhos que possam estar refletindo no descumprimento da mesma. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO: REVISÃO DE LITERATURA  

 

Foi realizada uma revisão de literatura de estudos conduzidos no Brasil sobre a Norma 

Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira infância e de 

Produtos de Puericultura Correlatos. A busca foi conduzida em janeiro de 2018, por uma única 

revisora, não sendo utilizado nenhum filtro, ou data limite de publicação, por meio das bases de 

dados Lilacs e Medline. Foi utilizado o modo “pesquisa detalhada” com os seguintes termos: 

“(tw:(norma)) AND (tw:(brasileira)) AND (tw:(comercialização)) AND (tw:(alimentos)) AND 

(tw:(lactentes))”. 

 

                                           

 

Figura2: Fluxograma descritivo das etapas de revisão de literatura  
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3.1. Artigos incluídos na revisão de literatura 

 

       Foram identificados 22 artigos pelas buscas nas bases de dados, dois excluídos por duplicação. 

Após a leitura do título ou resumo foram excluídos seis artigos, sendo selecionados quatorze artigos 

para leitura na íntegra, dos quais foram excluídos cinco, totalizando nove artigos. Foi realizada uma 

busca adicional no Google acadêmico, sendo encontrados mais quatro artigos. Por fim, treze estudos 

foram incluídos na revisão de literatura (Toma et al, 1997;  Rea et al, 2000;  Rea et al, 2003; Araújo 

et al, 2006; Monteiro, 2006; Bartolini et al, 2009; Cyrillo et al, 2009; Paula et al, 2010; Silva et al, 

2012; Martins, 2014; Farias et al, 2015; Gurgel, 2016 ; Lopes et al, 2017).  

Lilacs 

20 artigos 

Medline 

2 artigos 

22 artigos 

2 artigos 

duplicados 

20 artigos  

6 artigos excluídos pelo título / resumo por 

não atenderem aos critérios de seleção 
14 artigos 

selecionados para 

leitura na íntegra 

9 artigos incluídos 

na revisão 

5 artigos excluídos por não atenderem aos 

critérios de seleção 
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Quadro 2: Características dos artigos selecionados na revisão sobre a norma brasileira de 

comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de 

puericultura correlatos 

Autor e ano de 

publicação 

Objetivo  Resultados 

Toma TS 

& Rea MF, 

1997. 

Avaliar como as 

indústrias de 13 

estados vinham se 

adaptando à 

NBCAL em 1996, 

quanto à rotulagem 

e embalagem. 

Notaram-se algumas tentativas de adequação pelas empresas, 

comparadas a outros monitoramentos realizados anteriormente. 

Foram encontradas também novas estratégias das empresas para 

amplificação de mercado diversificando a mesma linha de produtos, 

e rótulos que chamam atenção em cores e imagens. Com a 

valorização do leite humano, os fabricantes começaram a se 

aproveitar deste fato utilizando expressões que procuram enfatizar a 

amamentação, mostrando semelhança da fórmula infantil com o 

leite humano e do bico da mamadeira com o seio materno. 

Rea MF & 

Toma TS, 

2000. 

Verificar o 

cumprimento dessa 

norma, 

especialmente 

quanto aos 

profissionais de 

saúde. 

 

Os resultados mostraram práticas de conflitos de interesses em 

relação à NBCAL. Dos profissionais entrevistados, 63% referiram 

que os representantes de companhias de leites infantis costumavam 

visitá-los regularmente e deixavam literatura promocional sobre os 

produtos, principalmente de quatro empresas de fórmulas infantis 

no Brasil. Essas práticas promocionais foram encontradas 

especialmente junto a pediatras. Amostras distribuídas fora do 

período de lançamento foram identificadas em diferentes partes do 

Brasil, além de doações. 

Rea MF et al, 

2003. 

Rever a influência 

das políticas 

internacionais e 

nacionais e a 

trajetória de 

construção da 

NBCAL no Brasil 

em quatro períodos 

Houve uma primeira tentativa de transformação do código 

internacional em norma brasileira, mas a proposta foi arquivada em 

1983 pelo INAN. Em 1988, foi aprovada a Norma de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes e a partir de 1997 

passaram a ser realizados cursos de capacitação sobre a NBCAL, 

ministrados por monitores da IBFAN. Com o apoio de um consultor 

da Procuradoria Jurídica do Distrito Federal, a partir de 1999, o 

Ministério da Saúde tomou medidas de diálogo e imposição de 

regras às companhias infratoras. Notou-se a necessidade de rever 

pela segunda vez a NBCAL, o que foi feito nos anos 2000-2001. 

Araújo MF et 

al, 

2006. 

Analisar os avanços 

na NBCAL por 

meio de 

Por meio de análise comparativa, notaram-se muitos avanços na 

legislação. Em 1992, foram incluídos os leites fluídos, leites em pó 

e frases de advertência na propaganda e na rotulagem dos produtos. 
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documentos, 

relatórios, portarias, 

dentre outros. 

Já em 2002, a regulamentação dos produtos foi publicada pela 

ANVISA, além da inclusão de alimentos para crianças de primeira 

infância, fórmulas de nutrientes indicadas para recém-nascido de 

alto risco e protetores de mamilo. As frases utilizadas na promoção 

comercial e na rotulagem dos produtos, inclusive de chupetas e 

mamadeiras, passaram a ser de advertência do Ministério da Saúde 

e a rotulagem dos produtos foi separada por cada tipo de produto, 

favorecendo uma melhor avaliação com regras mais restritas. 

Monteiro R, 

2006. 

Descrever a 

NBCAL enquanto 

integrante de uma 

política pública de 

proteção ao 

aleitamento 

materno, apresentar 

histórico e 

limitações. 

Foi verificado que empresas promoveram seus produtos em 

desacordo com a legislação e alegaram falta de conhecimento da 

Lei nº 11.265. A designação, em 2005, da ANVISA como 

responsável pelo monitoramento oficial da NBCAL formalizou o 

compromisso do governo brasileiro para com a Norma, visando 

assim, que ocorra um monitoramento anual pelo órgão responsável, 

podendo gerar em um controle maior do cumprimento da norma e a 

proteção do aleitamento materno. 

 

Bartolini FLS 

et al, 

2009. 

 

Avaliar a 

propaganda e 

publicidade de 

alimentos infantis, 

chupetas e 

mamadeiras, para 

verificar o 

cumprimento da 

NBCAL. 

O estudo realizado em 2006 em Juiz de Fora, mostrou que 564 entre 

680 amostras analisadas (83,0%), não cumpriram a NBCAL. 

Irregularidades foram detectadas em 100% das amostras anunciadas 

na mídia e encontradas em hospitais e farmácias, em 70,1% das 

amostras adquiridas em supermercados, em 37% dos provenientes 

de clínicas médicas e em 86,6% dos encontrados na internet. Os 

resultados mostraram que o monitoramento deve ser realizado 

continuamente e que campanhas educativas devem ser dirigidas a 

mães, à indústria de alimentos e aos estabelecimentos comerciais. 

Cyrillo DC et 

al, 2009. 

Avaliar o impacto 

da NBCAL no 

cenário do 

aleitamento 

materno e na 

regulação da 

comercialização de 

fórmulas infantis. 

A importância dada pelos agentes de saúde entrevistados sobre o 

aleitamento materno era relativamente abrangente, mas somente 

30% das mães declararam não perceber nenhuma vantagem no uso 

de mamadeira com leite infantil industrializado em comparação 

com a amamentação. O conhecimento da norma brasileira por mães, 

grávidas, e estabelecimentos comerciais era praticamente nulo, e 

entre profissionais de saúde (como pediatras, nutricionistas) e 

instituições, ainda era bastante restrito. 

Paula LO et al 

,2010. 

Analisar a 

rotulagem dos 

Os resultados demonstraram inconformidades nos rótulos dos 

produtos quanto à presença de ilustrações não conformes, 
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produtos 

abrangidos pela 

NBCAL e 

estratégias de 

promoção 

comercial utilizadas 

em uma rede de 

supermercados em 

Teresina. 

formatação da frase de advertência obrigatória; instruções de 

preparo e manuseio; administrações em mamadeiras; falso conceito 

de vantagem ou segurança; ausência de embalagem. Quanto à 

promoção comercial, as inconformidades mais encontradas foram a 

utilização de estratégias de promoção para os alimentos para 

lactentes, bicos, chupetas e mamadeiras como também a ausência 

das frases de advertência do Ministério da Saúde. Por meio dos 

resultados, nota-se que apesar da legislação ser bastante rigorosa, as 

indústrias e supermercados ainda não se adequaram totalmente. 

Silva LIM et 

al, 

2012. 

Avaliar o 

conhecimento de 

farmacêuticos que 

atuam em 

farmácias 

comerciais de 

Fortaleza-CE, 

Brasil, sobre a 

NBCAL. 

O conhecimento dos farmacêuticos sobre a NBCAL foi investigado, 

quanto a abrangência da NBCAL, 72% responderam que abrange 

alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, 

chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo. Sobre produtos para 

os quais não se pode fazer promoção comercial, 48% responderam 

que eram fórmulas infantis de seguimento para lactentes, 26,6% os 

alimentos de transição para lactentes e crianças de primeira infância 

e 25% fórmulas infantis de seguimento para crianças de 1ª infância.  

 

Martins CVP, 

2014. 

Levantamento 

bibliográfico sobre 

informações e 

atitudes necessárias 

à capacitação de 

farmacêuticos na 

promoção e 

proteção do 

aleitamento 

materno 

O artigo refere que fabricantes de produtos destinados a lactentes e 

crianças de primeira infância possuem liberdade para comercializá-

los, mas devem seguir a NBCAL. O estudo levanta iniciativas para 

melhorar a atuação farmacêutica na proteção ao aleitamento 

materno, e menciona a Iniciativa Farmácia Amiga da Criança 

(IFAC) que nasceu na Itália, o certificado é concedido aos 

estabelecimentos que estimulam a atenção farmacêutica à primeira 

infância, com ações de incentivo ao aleitamento materno e cuidados 

na aquisição de produtos farmacêuticos, de acordo com a NBCAL. 

Farias MDP et 

al,  

2015. 

Avaliar a promoção 

comercial em 

conformidade com 

a NBCAL, em 

encartes de 

supermercados em 

Fortaleza-CE, em 

2011. 

Foi observado que 83,30% dos encartes avaliados estavam de 

acordo com a NBCAL, enquanto 16,70 % das amostras 

demonstraram não estar em conformidade com a Norma: existiam 

fotos de produtos – leite em pó, por exemplo – em que não havia as 

frases de advertência exigidas. Para os cereais infantis, o resultado 

foi maior: foram 38% do total sem a respectiva frase de advertência. 

Os encartes avaliados estavam de acordo com a RDC Nº 222/02 por 

não apresentarem promoção comercial de fórmulas infantis para 
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lactentes, fórmulas infantis de seguimento para lactentes, fórmulas 

de nutrientes indicadas para recém-nascidos de alto risco e 

mamadeiras, bicos e chupetas. 

Gurgel TEP, 

2016. 

Avaliar a promoção 

comercial dos 

produtos 

abrangidos pela 

NBCAL em 

supermercados do 

município de 

Mossoró-RN, em 

2016. 

Pela aplicação de roteiro proposto pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), foi verificada a promoção 

comercial dos produtos abrangidos pela Norma Brasileira para 

Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL) em 

supermercados de |Mossoró – RN, foi observado que em todas as 

lojas analisadas havia inconformidades em relação a algum item da 

promoção comercial e que a maioria dos estabelecimentos não 

cumpria a NBCAL em alimentos à base de cereais e outros (64%).  

Lopes AG et 

al, 2017. 

Investigar os 

padrões de 

rotulagem e a 

promoção 

comercial de 

mamadeiras, bicos 

e chupetas em 

supermercados e 

drogarias em 

Piracicaba-SP, em 

2012. 

Foram analisados 166 estabelecimentos comerciais, sendo 104 

farmácias e 62 supermercados, compostos por dois segmentos: 

redes ou franquias e estabelecimentos individuais. Foram 

encontradas promoções comerciais em aproximadamente dois 

terços das drogarias e em metade dos supermercados, feita 

principalmente por meio de exposições especiais, seguida por 

descontos, brindes e apresentações especiais, principalmente nas 

franquias ou redes de estabelecimentos.  

 

A revisão (Quadro 1) que compreendeu treze artigos conduzidos de 1995 até 2016 permitiu 

identificar importantes avanços na legislação em relação à norma, e algumas tentativas de 

adequações das empresas fabricantes de produtos substitutos do aleitamento materno. Por outro lado, 

estas empresas desenvolveram novas práticas e estratégias de promoção comercial para estes 

produtos.  

Em estudo realizado em 1995-1996 em cidades de 13 estados brasileiros a respeito da 

adequação das empresas a norma, verificou-se que muitos fabricantes retiraram as imagens de bebês 

gordinhos e felizes de seus rótulos, visto que as mesmas induziam as mães a comprar esses produtos 

e substituir o leite materno. Mas foram identificadas novas estratégias de marketing, como a 

amplificação de mercado através da diversificação da mesma linha de produtos, rótulos que chamam 

atenção em cores e imagens, dentre outros. Além disso, com a valorização do leite humano e o 
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crescente conhecimento sobre a fisiologia da lactação, os fabricantes começaram também a se 

aproveitar deste fato e a utilizar expressões que procuram dar destaque à amamentação, mostrando 

semelhança da fórmula infantil com o leite humano e do bico da mamadeira com o seio materno 

(Toma & Rea, 1997).  

O estudo de Rea e Toma, realizado em 2000, verificou que práticas de conflitos de interesses 

em relação à NBCAL se mostraram presentes entre profissionais de saúde, principalmente em 

pediatras. Os profissionais relataram que representantes de empresas que produzem substitutos do 

aleitamento materno, costumavam visita-los regularmente e deixavam literatura promocional sobre 

os produtos, principalmente de quatro empresas de fórmulas infantis no Brasil. Amostras distribuídas 

fora do período de lançamento foram identificadas em diferentes partes do Brasil, além de doações 

(Rea & Toma, 2000).  

Estudo realizado por Rea (2003) abordou as políticas nacionais e internacionais e a 

prevalência de aleitamento materno em quatro períodos, de 1970 a 2002. Relata que houve uma 

primeira tentativa de transformação do código internacional em norma brasileira, mas a proposta foi 

arquivada em 1983 pelo INAN. Apenas em 1988 foi aprovada a Norma de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes. Em 1997 passaram a ser realizados cursos de capacitação sobre a 

NBCAL, ministrados por monitores da IBFAN. Com o apoio de um consultor da Procuradoria 

Jurídica do Distrito Federal, a partir de 1999, o Ministério da Saúde tomou medidas de diálogo e 

imposição de regras às companhias infratoras, mediante estes fatos, notou-se a necessidade de rever 

pela segunda vez a NBCAL, o que foi feito nos anos 2000-2001 (Rea, 2003). 

No escopo da NBCAL foram incluídos os seguintes itens em 1992: leites fluídos, em pó, 

chupetas e frases de advertência na propaganda e na rotulagem dos produtos. Em 2002, a 

regulamentação dos produtos foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

fortalecendo a ação de fiscalização e incluindo a regulamentação dos alimentos para crianças de 

primeira infância, fórmulas de nutrientes indicadas para recém-nascido de alto risco e protetores de 

mamilo (ANVISA, 2002). As frases utilizadas na promoção comercial e na rotulagem dos produtos, 

inclusive de chupetas e mamadeiras, passaram a ser de advertência do Ministério da Saúde. A 

rotulagem foi definida para cada tipo de produto, baseada em regras mais restritivas (Araújo, 2006). 

Pelos artigos avaliados pode-se verificar que a Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância e de Produtos de Puericultura Correlatos 

(NBCAL) evoluiu bastante com o passar dos anos e ganhando força como Lei em 2006. No entanto, 

são poucas as formas de fiscalização e monitoramento de seu cumprimento, pois muitas empresas 
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continuam infringindo a norma, mesmo após a mesma tornar-se Lei. É necessário que seja efetivado 

esse monitoramento, tanto no momento do registro dos produtos quanto no momento da análise de 

controle. (Monteiro, 2006). 

O estudo de Cyrillo e colaboradores, que abordou as duas décadas da Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes, verificou através de dados secundários da pesquisa 

nacional sobre aleitamento materno conduzida no ano 2000, que o conhecimento dos agentes 

entrevistados quanto aos benefícios advindos do aleitamento materno era relativamente abrangente e 

apresentava noções bastante corretas. A pesquisa mostrou uma percepção adequada dos agentes 

quanto à importância e duração ideal da amamentação, a duração mediana da amamentação no Brasil 

aumentou nas duas últimas décadas, porém ainda se mostrou aquém do desejável. Os fatores 

responsáveis pelo desmame precoce incluíram trabalho e saúde precária da mãe, crenças sobre 

insuficiência do leite materno e orientações de profissionais de saúde. O conhecimento sobre a 

norma brasileira foi bastante restrito, mesmo entre profissionais de saúde, e nas mães o 

conhecimento era praticamente nulo (Cyrillo et al, 2009). 

No estudo de Silva realizado em 2012 notou-se que os profissionais entrevistados 

reconhecem a importância do aleitamento materno, tanto para a saúde do bebê, quanto para a da mãe. 

Entretanto, faltam conhecimentos sobre informações relevantes referentes ao manejo correto da 

amamentação, e falta conhecimento sobre a NBCAL, principalmente entre aqueles que se graduaram 

há mais tempo (Silva et al, 2012). 

Martins destacou que a cidade de Ouro Preto/MG já recebeu o certificado de sua primeira 

Farmácia Amiga da Criança, o certificado é concedido aos estabelecimentos que estimulam a atenção 

farmacêutica à primeira infância, com ações de incentivo ao aleitamento materno e cuidados na 

aquisição de produtos farmacêuticos, de acordo com a NBCAL. Esta inciativa possui 9 passos a 

serem seguidos, dentre eles, ter norma escrita sobre a alimentação de crianças de primeira infância, 

em concordância com a política nacional, com o Código Internacional de Comercialização de 

Substitutos do Leite Materno e as resoluções subsequentes e relevantes da AMS; treinar todo o 

pessoal envolvido; informar todas as mães sobre os benefícios do aleitamento materno e os riscos da 

alimentação com fórmulas; vender substitutos do leite materno apenas com prescrição; e evitar 

quaisquer promoções destes, dentre outros (Martins, 2014). 

Em todos os estudos de avaliação de propagandas, de rótulos e de estabelecimentos em 

relação ao cumprimento da NBCAL, realizados de 2006 a 2017, foram encontradas infrações à 

NBCAL. 
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 No período de maio a julho de 2006, Bartolini analisou publicidade e propagandas das 

empresas que produzem produtos substitutos do aleitamento materno em Juiz de Fora, e verificou 

que entre as 680 peças publicitárias analisadas, 564 (83,0%) não cumpriram a NBCAL. Foram 

encontradas irregularidades em 100% das amostras captadas em rádio, TV, jornais, revistas, hospitais 

e farmácias; em 70,1% das amostras captadas em supermercados; em 37% das amostras captadas em 

clínicas médicas e em 86,6% das captadas na internet (Bartolini, 2009).   

Em estudo realizado em 2010, na cidade de Teresina-PI, foram encontradas inconformidades 

nos rótulos dos produtos relacionadas à presença de ilustrações não conformes, formatação da frase 

de advertência obrigatória; instruções de preparo e manuseio; administrações em mamadeiras; falso 

conceito de vantagem ou segurança; ausência de embalagem. Quanto à promoção comercial, as 

inconformidades mais encontradas foram a utilização de estratégias de promoção para os alimentos 

para lactentes, bicos, chupetas e mamadeiras, bem como a ausência das frases de advertência do 

Ministério da Saúde (Paula et al, 2010). 

Em agosto de 2012, Lopes e colaboradores realizaram um estudo na cidade de Piracicaba – 

SP avaliando padrões de rotulagem e a promoção comercial de mamadeiras, bicos e chupetas em 

supermercados e drogarias. Foram avaliados 104 drogarias e 62 supermercados, separados em dois grupos: 

franquias ou estabelecimentos individuais. Os produtos infantis avaliados foram os bicos, mamadeiras e 

chupetas. Foram encontrados com maior frequência em drogarias, apresentando percentuais 

crescentes, respectivamente, para bicos (81,7%), mamadeiras (83,7%) e chupetas (85,6%). Nos 

supermercados, a oferta desses mesmos produtos foi bem menor (bicos – 46,8%, mamadeiras – 

53,2% e chupetas – 61,3%), sendo a chupeta o produto mais comercializado. Quanto à 

comercialização, marcas tradicionais desses produtos como Lillo, Kuka, Neopan e Lolly, de fabricação 

nacional, monopolizaram a presença nos pontos de venda, já as marcas importadas: Avent, Mam e Nuk, eram 

comercializadas exclusivamente nas grandes redes de supermercados e drogarias. Havia promoção ilegal 

desses produtos em aproximadamente dois terços das drogarias e em metade dos supermercados, 

feita prioritariamente por meio de exposições especiais, seguido de descontos, brindes e 

apresentações especiais, principalmente, nas redes e franquias (Lopes et al, 2017).  

Em 2015, um estudo realizado em Fortaleza-CE verificou inconformidades em encartes de 

redes de supermercados. Foi observado que 83,3% dos encartes avaliados estavam de acordo com a 

NBCAL, enquanto 16,7 % das amostras não estavam em conformidade com a Norma: existiam fotos 

de produtos - leite em pó, por exemplo - em que não havia as frases de advertência exigidas. Para os 

cereais infantis, foram encontradas mais irregularidades: 38% (sete amostras) do total estavam sem a 
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respectiva frase de advertência. O estudo concluiu que se torna necessária a realização de mais 

estudos, em todo o País, para o acompanhamento da observância da Norma (Farias et al, 2015). 

Em 2016, em um estudo realizado por Gurgel na cidade de Mossoró-RN, em supermercados, 

também foram encontradas infrações à Lei 11.265/06. Observou-se que em todas as lojas analisadas 

havia inconformidades em relação a algum item da promoção comercial e que a maioria dos 

estabelecimentos não aplicava a NBCAL em alimentos à base de cereais e outros (n=16, 64%), 

mesmo após o Decreto de 2015 que regulamentou a Lei 11.265/06 (Gurgel, 2016). 

Essa revisão indicou que o monitoramento do cumprimento da Lei 11.265/06 deve ocorrer em 

caráter contínuo. Além disso, profissionais de saúde devem ser capacitados a respeito da NBCAL, 

assim como pessoal dos estabelecimentos comerciais, para evitar conflitos de interesses e para que 

não haja alegação de falta de conhecimento da legislação e, consequentemente, descumprimento da 

Lei 11.265/2006. Medidas precisam ser tomadas pelos órgãos competentes para que o aleitamento 

materno seja efetivamente protegido das estratégias de marketing abusivo das empresas responsáveis 

pela fabricação dessa linha de produtos. 

 

4. HIPÓTESE  

 

        Apesar de o Brasil dispor de uma lei de proteção ao aleitamento materno contra o marketing 

indevido da indústria de alimentos e produtos infantis, essa Lei não vem sendo cumprida a contento, 

pois os conflitos de interesse empresariais no país e a falta de fiscalização por parte dos órgãos 

competentes são obstáculos para o cumprimento da Lei n° 11.265/2006.  

 

5. OBJETIVOS  

5.1.Geral 

 

Avaliar o cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 

e Crianças de Primeira Infância e Produtos de Puericultura Correlatos (Lei 11.265/06) por 

estabelecimentos comerciais, quanto aos produtos para os quais a promoção comercial é proibida. 

5.2.Específicos 
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 Estimar a proporção de estabelecimentos comerciais com promoção comercial de fórmulas 

infantis, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo; 

Identificar o tipo de estabelecimento onde as promoções comerciais são mais frequentes, 

segundo a categoria de produto;  

Identificar as estratégias mais frequentes de promoção comercial de fórmulas infantis, 

mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo; 

Identificar as empresas fabricantes das fórmulas infantis, mamadeiras, bicos chupetas e 

protetores de mamilo vendidos com promoção comercial.  

 

6. JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto, sobre a observância do cumprimento da Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância e Produtos de 

Puericultura Correlatos por estabelecimentos comerciais, quanto a produtos cuja promoção é vedada, 

é de extrema relevância. Busca avaliar o cumprimento de uma legislação de proteção ao aleitamento 

materno e à saúde infantil que vem sendo estruturada ao longo dos anos por meio de vários 

dispositivos. As mães têm o direito de escolher a melhor maneira de alimentar seus filhos sem 

influência do marketing da indústria interferindo nessa escolha. A NBCAL é considerada um 

importante instrumento de proteção legal ao aleitamento materno por regulamentar a 

comercialização dos alimentos e produtos que interferem na sua prática (Brasil, 2006).  

Apesar da importância dessa Norma, a mesma ainda é pouco conhecida por funcionários de 

estabelecimentos comerciais. As Vigilâncias Sanitárias (VISAs) Estaduais e Municipais têm poder 

de fiscalização e de punição previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, conferida pelo 

artigos 1º e 2º (Brasil, 1977), mas sua atuação na fiscalização de seu cumprimento tem sido pouco 

efetiva. A organização não governamental (ONG) International Baby Food Action Network 

(IBFAN) tem realizado monitoramentos da NBCAL anualmente (IDEC, 2015). Essa ONG, em 

parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor (IDEC), tem realizado monitoramentos 

da NBCAL desde 2007, com voluntários de dezoito estados. Esses monitoramentos sugerem que as 

infrações cometidas com o passar dos anos podem estar aumentando. Estas infrações têm tido como 

alvo gestantes, nutrizes e crianças menores de três anos, consideradas populações vulneráveis pela 

saúde pública, bem como pediatras e nutricionistas (IBFAN Brasil & IDEC, 2011).  
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Esse tema vem sendo pouco explorado pela literatura científica e nunca foi realizado um 

estudo primário com amostra representativa de estabelecimentos comerciais que mensurasse o grau 

de cumprimento da NBCAL quanto a produtos cuja promoção é vedada, em qualquer região dentro 

do país. Estes fatos não contribuem para o cumprimento dessa Lei de proteção à prática de 

aleitamento materno no Brasil. 

          O presente trabalho, de avaliação das práticas de promoção comercial de fórmulas infantis, 

mamadeiras, bicos e chupetas visa contribuir para o cumprimento da Lei n° 11.265 por 

estabelecimentos comerciais, para a promoção de práticas saudáveis relacionadas à alimentação de 

lactentes, e para a melhoria das ações voltadas à proteção do aleitamento materno na população 

brasileira, podendo refletir na melhoria dos indicadores de saúde. 

 

7. MÉTODOS  

7.1.Desenho de estudo 

 

Estudo transversal de avaliação do cumprimento da Lei 11.265/06. Este projeto é parte de 

uma pesquisa financiada pelo CNPq e pela FAPERJ, denominada “Avaliação do cumprimento da 

norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes em estabelecimentos comerciais e 

serviços de saúde”. 

7.2.Caracterização do estudo e definições  

 

O presente trabalho avaliou o cumprimento da NBCAL quanto à comercialização de fórmulas 

infantis para lactentes, fórmulas infantis de seguimento para lactentes, mamadeiras, bicos, chupetas e 

protetores de mamilo, para os quais a promoção comercial é proibida segundo a NBCAL (Brasil, 

2006; ANVISA, 2002 a, b).   

Quanto aos produtos, as fórmulas infantis para lactentes são produtos em pó destinados à 

alimentação de lactentes até os seis meses, em substituição total ou parcial do leite materno ou 

humano, para satisfação de suas necessidades nutricionais. As fórmulas infantis de seguimento para 

lactentes são utilizadas como substitutos do leite humano a partir dos seis meses de idade do lactente 

até os doze meses de idade incompletos (Brasil, 2015). 
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Os bicos são objetos apresentados ou indicados para o processo de sucção nutritiva da 

criança, com a finalidade de administrar ou veicular alimentos ou líquidos. As chupetas são produtos 

destinados à sucção sem a finalidade de administrar alimentos, medicamentos ou líquidos. As 

mamadeiras são objetos para administração de produto líquido ou pastoso para crianças, constituídas 

de bico e recipiente, podendo ter anel retentor para manter acoplados o bico e o recipiente (Brasil, 

2015). Os protetores de mamilo são artigos utilizados sobre o peito durante a amamentação para os 

lactentes sugarem o leite materno (ANVISA, 2002a). 

A promoção comercial é um conjunto de atividades informativas e de persuasão, procedente 

de empresas responsáveis pela produção, manipulação, distribuição ou comercialização dos produtos 

abrangidos pela NBCAL, incluindo a divulgação, por meios audiovisuais, auditivos e visuais, com o 

objetivo de induzir a aquisição ou a venda de um determinado produto (Brasil, 2015). 

Quanto às estratégias de promoção comercial, as exposições especiais consistem em qualquer 

forma de expor um produto para destacá-lo dos demais no estabelecimento comercial, como vitrine, 

ponta de gôndola, empilhamento de produtos em forma de pirâmide ou ilha, engradados, 

ornamentação de prateleiras ou formas definidas em regulamentação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Brasil, 2015). 

 

7.3. População do estudo 

Foi realizado um censo que compreendeu todos os estabelecimentos que comercializavam 

produtos abrangidos pela NBCAL: farmácias, supermercados e lojas de departamentos da Área de 

Planejamento em Saúde (AP) 2.1, Zona Sul do Rio de Janeiro/RJ. 

 A cidade do Rio de Janeiro é dividida em Áreas de Planejamento em Saúde, conforme a 

densidade populacional, para organizar o atendimento e as ações da Vigilância Sanitária. O inquérito 

foi conduzido na AP 2.1, que corresponde à Região Administrativa da Zona Sul (AP 2.1), que 

compreendem 18 bairros: Glória, Catete, Flamengo, Botafogo, Humaitá, Copacabana, Leme, Urca, 

Laranjeiras, Cosme Velho, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Leblon, Vidigal Gávea, Rocinha e São 

Conrado. Essa Área de Planejamento em Saúde foi selecionada, pois abrange diferentes segmentos 

populacionais. 

 
Figura 2: Mapa da cidade do Rio de Janeiro por área  
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         A relação dos supermercados e farmácias situados na AP 2.1 foi obtida pela Tele-Listas 

(http://www.telelistas.net/rj/rio+de+janeiro) e a relação de lojas de departamentos por meio do site 

das lojas. Os números de estabelecimentos por bairro, respectivamente, que constavam nas listas 

obtidas foram: Urca: 3; Leme: 5; Jardim Botânico: 13; Gávea: 12; Rocinha: 6; São Conrado: 6; 

Vidigal: 4; Copacabana: 101; Ipanema: 32; Leblon: 28; Laranjeiras: 16; Cosme Velho: 3; Glória: 7; 

Catete: 18; Flamengo: 19; Botafogo 70 e Humaitá: 7, totalizando 349 estabelecimentos comerciais na 

A.P 2.1 – Zona Sul.  

Um censo consiste no exame de todos os elementos de uma população ou universo.  Todos os 

estabelecimentos que foram encontrados no trabalho de campo que comercializavam produtos 

abrangidos pela NBCAL, além dos fornecidos por estas listas, foram avaliados e incluídos na 

pesquisa. Foram excluídas exclusivamente as farmácias de manipulação e as farmácias 

homeopáticas, os açougues e as padarias.  

7.4. Aspectos éticos da pesquisa 

Considerando-se que a vinculação da coleta de dados à autorização prévia poderia afetar a 

representatividade dos estabelecimentos previstos e, consequentemente, modificar o resultado da 

pesquisa. Considerando-se, também, que o monitoramento da NBCAL é uma prática livre e pública, 

acessível a qualquer cidadão, e não requer autorização prévia dos estabelecimentos comerciais, foi 

solicitado ao Comitê de Ética em Pesquisa a dispensa da anuência dos estabelecimentos comerciais 

que vendem alimentos infantis e produtos afins para a realização da pesquisa, por motivo de possível 

alteração no resultado final da pesquisa.  

 Igualmente, foi solicitada a dispensa da assinatura de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelos gerentes dos estabelecimentos comerciais, pois esse procedimento poderia gerar 
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uma alteração dos resultados da pesquisa. O parecer consubstanciado do Comitê de Ética em 

Pesquisa de liberação da pesquisa foi obtido, número do parecer: 1.878.013, em 17 de dezembro de 

2016. O Comitê de Ética em Pesquisa concedeu a dispensa da carta de anuência e também a dispensa 

da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A etapa de entrevista do presente estudo seguiu a Resolução CNS nº 466/12 e a Resolução 

CNS nº 510/16, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Sociais e Humanas 

quanto aos preceitos éticos de proteção aos participantes em pesquisas envolvendo seres humanos. 

Foi esclarecido aos gerentes dos estabelecimentos comerciais que a pesquisa não apresentaria caráter 

punitivo, e foi apresentada uma cópia do parecer de aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa. Foi garantido o sigilo, anonimato, autonomia, liberdade para recusa em participar em 

qualquer etapa, e foi obtido consentimento verbal livre e informado, sendo explicitados os riscos e 

benefícios. 

      Os riscos da participação dos gerentes de estabelecimentos comerciais participantes da pesquisa 

se limitaram a algum embaraço ou constrangimento que perguntas da entrevista poderiam gerar e ao 

tempo gasto em responder as perguntas. Quanto aos benefícios, essa pesquisa pode contribuir para 

um maior comprometimento e cumprimento da Lei 11.265/06.  

 

7.5.  Coleta de dados  

 

Foi utilizado um formulário desenvolvido pela rede IBFAN Brasil (http://www.ibfan.org.br) 

complementado com algumas perguntas relativas ao perfil dos gerentes entrevistados e estratégias de 

promoção comercial. Esse formulário foi adaptado para entrada de dados pelo Magpi, que é uma 

plataforma de coleta de dados projetada para aplicativos móveis, para coleta de dados em campo e 

visualização de dados. Foi o primeiro produto baseado em software, sendo um instrumento criado 

para a saúde global e desenvolvimento internacional. Permite a identificação do local de coleta de 

dados por meio de GPS. O aplicativo é disponível para ser baixado gratuitamente para IOS e 

Android (Abbot, 2005).  

A observação consistiu primeiramente em identificar o tipo de estabelecimento (farmácia, 

supermercado ou loja de departamento), identificar os produtos comercializados de abrangência da 

NBCAL, e a presença de infração. O registro no aplicativo foi feito independentemente da presença 

de infração. Houve registro fotográfico da fachada de todos os estabelecimentos avaliados, e das 

infrações encontradas. 
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        A entrevista ao gerente foi iniciada com a apresentação do parecer com a aprovação da 

pesquisa pelo Comitê de Ética. Foi explicado o objetivo da pesquisa, deixando claro seu caráter 

educativo e não punitivo, sendo garantido o sigilo, anonimato, autonomia e liberdade para recusa em 

participar em qualquer etapa e sucedendo a explicação de que o nome do estabelecimento comercial 

não seria divulgado em hipótese alguma, sendo obtido consentimento verbal livre. Após esses 

procedimentos, o gerente foi entrevistado. A entrevista contemplou os dados sociodemográficos do 

gerente, o seu conhecimento sobre a Lei 11.265/06, o nome das empresas que visitam o 

estabelecimento comercial e a frequência destas visitas, o oferecimento de bonificação para melhor 

exposição dos produtos, a promoção de vendas vinculadas, e o responsável pela promoção comercial, 

caso tenha sido encontrada.  

 Os entrevistadores foram profissionais de saúde previamente capacitados na observância da 

NBCAL em cursos promovidos pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e que também 

tiveram capacitação teórica-prática especifica para essa pesquisa científica, em curso de 8 horas de 

duração, em reuniões e durante a aplicação e adequação do instrumento elaborado no estudo piloto. 

Esses entrevistadores foram supervisionados por dois pesquisadores, professores da Universidade 

Federal Fluminense e da Fundação Oswaldo Cruz.  

7.6. Estudo piloto  

Foi realizado um estudo piloto em janeiro de 2017 que envolveu sete profissionais de saúde 

entrevistadores e os dois supervisores. O estudo piloto foi conduzido em dois locais distintos: em 

Niterói, utilizando como método de coleta de dados o aplicativo Magpi e formulários impressos, e no 

Méier/RJ, utilizando o Magpi.  

Com base nesse estudo piloto foi definido que o questionário desenvolvido no aplicativo 

Magpi seria a forma selecionada para a coleta de dados. O aplicativo foi aprimorado com a 

complementação de mais campos para preenchimento, pois foram encontrados muitos produtos 

comercializados em desacordo com a NBCAL. Novas estratégias comerciais encontradas durante o 

estudo piloto foram contempladas no questionário e foi definida a estratégia de campo.  

 

7.7. Análise dos dados 

Os dados coletados obtidos pelo Magpi foram exportados para o programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Foram realizadas análises de frequência descritivas, e 

os resultados foram apresentados em forma de tabelas. 
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8. RESULTADOS 

 

A diferença entre os estabelecimentos encontrados pelo censo e o obtido pelas listas prévias 

foi de 54 estabelecimentos. Alguns bairros como a Rocinha, Copacabana e Botafogo apresentaram 

maiores variações de acordo com o esperado (Tabela A).  
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Tabela A. Número de estabelecimentos comerciais listados x número de estabelecimentos 

comerciais encontrados, por bairro. Zona Sul do Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

8.1. ARTIGO 

 

Os resultados principais do presente estudo e a discussão correspondente serão apresentados 

na forma de um artigo científico.  

 

 

 

 

Bairro n listado n encontrado diferença 

Urca 3 4 +1 

Leme 5 6 +1 

Jardim Botânico  13 13 0 

Gávea  12 11 -1 

Rocinha  6 19 +13 

São Conrado 6 6 0 

Vidigal 4 6 +2 

Copacabana 101 93 -8 

Ipanema 32 29 -3 

Leblon 28 31 +3 

Laranjeiras 16 21 +5 

Cosme Velho 3 2 -1 

Glória 7 5 -2 

Catete 18 17 -1 

Flamengo 19 22 +3 

Botafogo 70 61 -9 

Humaitá 7 6 -1 

Total de estabelecimentos 350 352 54 
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RESUMO  

Objetivo: Avaliar se a comercialização de fórmulas infantis, mamadeiras, bicos, chupetas e 

protetores de mamilo é realizada em cumprimento com a Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes, Crianças de Primeira infância e Produtos de Puericultura Correlatos 

(NBCAL). A promoção comercial desses produtos é proibida pela Lei 11.265. Métodos: Estudo 

transversal conduzido em 2017 por meio de um censo de todas as farmácias, supermercados e lojas 

de departamento que comercializavam produtos abrangidos pela NBCAL na Zona Sul do Rio de 

Janeiro. Profissionais de saúde capacitados na NBCAL utilizaram formulário eletrônico estruturado 

para observação direta dos estabelecimentos e para entrevista com seus responsáveis. Foram criados 

seis indicadores de avaliação das práticas comerciais e realizadas análises descritivas. Resultados: 

Foram avaliados 352 estabelecimentos comerciais: 240 farmácias, 88 supermercados e 24 lojas de 

departamento, dos quais 88% comercializavam produtos cuja promoção é proibida pela NBCAL. 

Foram encontradas promoções comerciais ilegais em 20,3% daqueles que comercializavam os 

produtos investigados: 52 farmácias (21,9%), quatro supermercados (7,5%) e sete lojas de 

departamento (33,3%). As estratégias de promoção comercial mais frequentes foram os descontos e 

as exposições especiais. Os produtos com maior prevalência de infrações à NBCAL foram as 

fórmulas infantis. Foram entrevistados 309 responsáveis por estabelecimentos comerciais, mais da 

metade relatando não conhecer a Lei. Mais de três quartos dos responsáveis relataram receber visitas 

nos estabelecimentos de representantes comerciais de empresas fabricantes de fórmulas infantis. 

Conclusão: Mais de um quinto dos estabelecimentos comerciais faziam promoção comercial de 

fórmulas infantis para lactentes, mamadeiras e bicos, apesar da proibição dessa prática estar vigente 

no Brasil há quase trinta anos. É necessária a capacitação dos seus responsáveis. Os órgãos 

governamentais devem realizar fiscalização dos estabelecimentos comerciais para coibir estratégias 

de persuasão e indução de vendas desses produtos, garantindo às mães autonomia na decisão sobre a 

alimentação de seus filhos. 

Palavras-chave: aleitamento materno, fórmulas infantis, legislação sobre alimentos, nutrição 

infantil. 
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ABSTRACT  

Objective: To evaluate if infant formulas, baby bottles, nipples, pacifiers and nipple protectors are 

marketed in compliance with the Brazilian Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes (NBCAL).  

Commercial promotion of these products is prohibited by Law 11.265. Methods: Cross-sectional 

study conducted in 2017 through a census of all pharmacies, supermarkets and department stores that 

commercialized products covered by NBCAL in the Southern Zone of Rio de Janeiro. NBCAL-

trained health professionals used a structured electronic form for direct observation of the 

establishments and for interviewing those responsible. Six indicators have been developed for the 

evaluation of commercial practices and descriptive analyzes has been carried out. Results: 352 

commercial establishments were evaluated: 240 pharmacies, 88 supermarkets and 24 department 

stores, of which 88% sold products whose promotion is prohibited by NBCAL. Illegal commercial 

promotion was found in 20.3% of those who marketed the products investigated: 52 pharmacies 

(21.9%), four supermarkets (7.5%) and seven department stores (33.3%). The most frequent 

commercial promotion strategies were discounts and special exhibitions. The products with the 

highest prevalence of infractions to NBCAL were infant formulas. 309 people in charge of the 

commercial establishments were interviewed, more than half reporting not knowing about the Law. 

Visits of merchant representatives of infant formula manufacturers were reported by more than three-

quarters of them. Conclusion: More than a fifth of the commercial establishments were promoting 

infant formula, baby bottles and nipples, despite the prohibition of this practice in Brazil for almost 

thirty years. Training of those responsible for the commercial establishments is necessary. 

Government agencies should carry out supervision of commercial establishments in order to curb 

strategies to persuade and induce sales of these products, guaranteeing mothers autonomy in the 

decision on feeding their children. 

Key words: Breast Feeding, Infant Formula, Food Legislation, Infant Nutrition.  
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INTRODUÇÃO 

O aleitamento materno é a modalidade ideal de alimentação para o crescimento e 

desenvolvimento infantil
1
, sendo recomendado na forma exclusiva nos primeiros seis meses de vida 

e complementado por alimentos saudáveis até os dois anos de vida ou mais
1
. Contudo, o avanço do 

marketing abusivo de fórmulas infantis e produtos que competem com o aleitamento materno coloca 

em risco a capacidade das mães de escolher a melhor forma de alimentar seus filhos
2
. 

Em resposta a essa ameaça, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou em 1981 o 

Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno visando restringir o 

marketing desses produtos
2
. Com base nesse Código, e em consonância com o Programa Nacional de 

Incentivo ao Aleitamento Materno
3
, o Conselho Nacional de Saúde brasileiro adotou em 1988 uma 

norma que proibia a propaganda e a promoção comercial de fórmulas infantis, mamadeiras e bicos
3
.   

Em 1992, os leites fluidos e em pó e as chupetas passaram a ser abrangidos por essa norma, e 

em 2001 foi lançada uma Portaria
4

 que aumentou o seu escopo para Norma brasileira de 

comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e 

mamadeiras (NBCAL). Esses avanços continuaram em 2002, quando foram promulgadas pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) resoluções que dispõe sobre bicos, chupetas, 

mamadeiras e protetores de mamilo
5
 e sobre alimentos para lactentes e crianças de primeira 

infância
6
, cabendo à ANVISA a fiscalização do seu cumprimento pelas empresas e estabelecimentos 

comerciais e a adoção das ações aplicáveis aos infratores
4
. 

Em 2006, a NBCAL foi fortalecida enquanto Lei nº 11.265
7
, regulamentada em 2015 pelo 

Decreto nº 8.552, passando a ser denominada Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos 

                                                           
1
 World Health Organization. Indicators for assessing infant and young child feeding practices. Geneva; 2010 

2 World Health Organization. International code of marketing of breast-milk substitutes. Geneva; 1981. 
3 Conselho Nacional de Saúde (Brasil). Norma brasileira para comercialização de alimentos para lactentes. 

Resolução nº 05 de 20 de dezembro de 1988. 
4 Ministério da Saúde. Portaria n

o
 2.051, de 8 de novembro de 2001. Estabelece novos critérios da Norma 

brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e 

mamadeiras. Diário Oficial da União. 9 nov 2001; Seção 1: 44. 
5
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil). RDC nº 221 de 05 de agosto de 2002. Regulamento 

técnico sobre chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo. Diário Oficial da União. 6 ago. 2002. 

Secção 1, p.557-8. 
6 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil). RDC nº 222 de 05 de agosto de 2002. Regulamento 

técnico para promoção comercial dos alimentos para lactentes e crianças de primeira infância. Diário Oficial 

da União. 6 ago. 2002. Seção 1, p.558-60. 
7 Brasil. Lei n

o
 11.265, de 3 de janeiro de 2006. Regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e 

crianças de primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos. Diário Oficial União. 4 jan 

2006. Seção 1, p.1-3.  
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para Lactentes, Crianças de Primeira Infância e Produtos de Puericultura Correlatos
8
. O conjunto 

dessa legislação proíbe qualquer forma de promoção comercial de fórmulas infantis para lactentes, 

bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo
h
. 

Essa norma vem sendo monitorada anualmente, desde 1997, por grupos voluntários da rede 

IBFAN (Internacional Baby-Food Action Network), sendo encontradas, regularmente, infrações à 

mesma em diferentes cenários brasileiros. Em 2006 a ANVISA promoveu um monitoramento 

nacional envolvendo instituições de ensino superior e vigilâncias sanitárias estaduais, tendo sido 

encontradas inúmeras infrações à NBCAL
5
. Contudo, esse monitoramento não teve continuidade, a 

fiscalização da NBCAL pela ANVISA tem sido esporádica e os monitoramentos realizados pela rede 

IBFAN são locais, gerando uma ausência de dados oficiais e um cenário de desconhecimento da 

extensão das infrações a essa legislação.  

O presente estudo teve como objetivo avaliar o cumprimento da NBCAL quanto à 

comercialização de fórmulas infantis, bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo, para os 

quais a promoção comercial é proibida.  

MÉTODO 

Estudo transversal componente da pesquisa “Avaliação do cumprimento da Norma Brasileira 

de Comercialização de Alimentos para Lactentes em estabelecimentos comerciais e serviços de 

saúde”. Foi realizado censo de todas as farmácias, supermercados e lojas de departamento que 

comercializavam produtos abrangidos pela NBCAL na Zona Sul do Rio de Janeiro, por meio de 

observação direta e de entrevista aos responsáveis pelos estabelecimentos. Foram excluídos os 

açougues, as padarias, as farmácias exclusivamente de manipulação e as farmácias homeopáticas. 

A Cidade do Rio de Janeiro possui dez Áreas de Planejamento em Saúde. Foi selecionada a 

AP 2.1, correspondente à Zona Sul, cujos 18 bairros abrangem segmentos populacionais de 

diferentes classes sociais.  

Uma lista contendo a relação nominal das farmácias, supermercados e lojas de departamento 

por bairro, bem como seus endereços, foi obtida pela Tele-Listas 

(http://www.telelistas.net/rj/rio+de+janeiro) e complementada pela consulta aos sites das principais 

redes correspondentes.  

O instrumento de coleta de dados foi adaptado de formulário desenvolvido pela rede IBFAN
9
, 

complementado com questões relativas à comercialização de produtos e ao perfil dos responsáveis 

                                                           
8 Brasil. Decreto nº 8.552, de 3 de novembro de 2015. Regulamenta a Lei 11.265/2006, que dispõe sobre a 

comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de puericultura 

correlatos. Diário Oficial União. 4 nov 2015.  p. 5, col. 1. 
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entrevistados. A adaptação desse formulário visou possibilitar a coleta de dados por meio eletrônico, 

pelo aplicativo Magpi, uma plataforma de coleta e visualização de dados projetada para aplicativos 

móveis
6
. 

O formulário eletrônico contemplava a identificação do tipo de estabelecimento comercial, 

dos produtos comercializados de abrangência da NBCAL, e da presença e qualificação da infração, 

quando presente. Pelo mesmo instrumento, os responsáveis pelos estabelecimentos foram 

entrevistados quanto ao conhecimento da NBCAL e dos produtos abrangidos por essa Lei e sobre as 

visitas, aos estabelecimentos, de representantes das empresas fabricantes desses produtos. 

Sete profissionais de saúde, previamente capacitados no Curso da NBCAL
3
, foram 

instrumentalizados para a coleta de dados. Foi realizado estudo piloto, em fevereiro de 2017, em 

bairros de Niterói e da Zona Norte da cidade, para aperfeiçoamento dos instrumentos de coleta de 

dados e definição da estratégia de campo. 

O trabalho de campo, realizado nos meses de março e abril de 2017 sob supervisão dos 

pesquisadores responsáveis pelo projeto, constou da observação dos estabelecimentos, dos produtos 

comercializados, das infrações à NBCAL e de entrevista aos responsáveis pelos estabelecimentos 

comerciais.   

Os entrevistadores foram designados previamente para coletar dados em bairros distintos uns 

dos outros, evitando a superposição da coleta de dados. Todos os estabelecimentos que 

comercializavam produtos abrangidos pela NBCAL, inicialmente listados, foram avaliados pelos 

entrevistadores. Essa lista foi sendo atualizada à medida que os entrevistadores percorriam as ruas 

dos bairros durante o trabalho de campo. Estabelecimentos inexistentes no período da pesquisa foram 

excluídos e estabelecimentos que não constavam da lista foram acrescentados.  

A pesquisa analisou o cumprimento da NBCAL quanto à comercialização de todos os 

produtos de abrangência da mesma em estabelecimentos comerciais. O presente estudo avaliou a 

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

mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo, para os quais a promoção comercial é proibida
3
. 

Segundo a NBCAL é proibido desconto de preços ou ofertas, exposição especial em pontas de 

gôndola ou em displays destacados e a distribuição de brindes ou amostras grátis desses 

produtos
e,f,g,h

. 

Os dados foram exportados e analisados pelo programa estatístico SPSS versão 21 (Statistical 

Package for the Social Sciences). Foram criados indicadores para avaliação das práticas comerciais, 

sendo eles: 1.frequência de comercialização de grupos de produtos por tipo de estabelecimento 

                                                                                                                                                                                                   
9
 IBFAN Brasil, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Violando as Normas: Relatório do 

Monitoramento Nacional da NBCAL e Lei 11.265/2006. IBFAN/IDEC; 2011. 
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comercial; 2.prevalência de infração por grupo de produtos e por tipo de estabelecimento comercial; 

3.prevalência de cada estratégia de promoção comercial por tipo de estabelecimento; 4.prevalência 

de infrações de fórmulas infantis e produtos de puericultura correlatos por fabricante; 5.proporção de 

responsáveis por estabelecimentos comerciais que conheciam a NBCAL e 6.frequência de visitas de 

representantes comerciais de empresas fabricantes desses produtos aos estabelecimentos comerciais. 

Foram conduzidas análises descritivas, e os resultados apresentados em forma de tabelas. 

O presente estudo seguiu as resoluções CNS nº 466/12 e nº 510/16
10,11

. O monitoramento da 

NBCAL é uma prática livre e pública, acessível a qualquer cidadão, e não requer autorização prévia 

dos estabelecimentos comerciais. Foi solicitado ao Comitê de Ética em Pesquisa a dispensa da 

anuência dos estabelecimentos comerciais pois o requerimento de tal autorização poderia levar seu 

responsável a alterar o ambiente da pesquisa, com retirada de produtos e de promoções ilegais para 

adequação à Lei. Foi também solicitada a dispensa da assinatura de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelos responsáveis dos estabelecimentos comerciais, pois esse procedimento poderia 

expor os mesmos a sanções por parte das empresas. Foi esclarecido aos entrevistados que a pesquisa 

não apresentaria caráter punitivo e foi garantido o sigilo, anonimato, autonomia e liberdade para 

recusa em participar, sendo obtido consentimento verbal livre. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFF, parecer n
o
 1.878.013/2016. Essa pesquisa foi financiada pelo CNPq e 

FAPERJ.  

RESULTADOS 

Foram avaliados 352 estabelecimentos da Zona Sul do Rio de Janeiro: 240 farmácias, 88 

supermercados e 24 lojas de departamento. Quase 90% comercializavam produtos cuja promoção 

comercial é vedada pela NBCAL, mais de 80% comercializavam fórmulas infantis para lactentes e 

mais de 70% comercializavam produtos de puericultura correlatos (Tabela 1).  

Foram encontradas diversas marcas de fórmulas infantis para lactentes, rotuladas com 

denominações como: “premium”, “supreme”, “comfor”, “profutura”, “proexpert”, “gentlease”, 

“advance”, produzidas por quatro empresas: Nestlé, Danone, Mead Johnson e Abbot. As farmácias, 

na sua quase totalidade, comercializavam variadas fórmulas infantis, bicos, chupetas e mamadeiras e 

protetores de mamilo. Mais da metade dos supermercados comercializava fórmulas infantis e menos 

                                                           
10  Conselho Nacional de Saúde (Brasil). Princípios éticos das pesquisas em ciências humanas e sociais. 

Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016. 

 
11 Conselho Nacional de Saúde (Brasil). Aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos. Resolução 

nº466, de 12 de dezembro de 2012. 
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de 10% comercializavam produtos de puericultura correlatos. As lojas de departamento não 

comercializavam fórmulas infantis, apenas mamadeiras, bicos e chupetas (Tabela 1).  

Foram encontradas promoções comerciais de fórmulas infantis, fórmulas infantis de 

seguimento para lactentes, bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo, cuja promoção é 

proibida pela Lei NBCAL, em 63 estabelecimentos, o que corresponde a 20,3% do total de 

estabelecimentos que comercializavam esses produtos: 21,9% das farmácias, 7,5% dos 

supermercados e 33,3% das lojas de departamento (Tabela 2).   

Os produtos com promoção comercial ilegal com a maior prevalência de infrações à NBCAL 

foram as fórmulas infantis, tendo sido encontrada promoção comercial desses produtos em 16,0% 

dos estabelecimentos. Foram encontradas promoções comerciais ilegais de mamadeiras, chupetas, 

bicos e protetores de mamilo em 9,4% dos estabelecimentos (Tabela 2). As estratégias de promoção 

comercial mais frequentes foram os descontos e as exposições especiais, e um estabelecimento 

oferecia brinde (Tabela 2).  

Dois terços dos 45 estabelecimentos que comercializavam fórmulas infantis de maneira 

irregular tinham produtos da empresa Nestlé nessa condição. A Nestlé foi a empresa que teve mais 

frequentemente suas fórmulas infantis comercializadas de forma ilegal e teve a frequência mais alta 

de infrações em um mesmo estabelecimento, chegando a dez produtos com infração em um único 

estabelecimento. A empresa Danone também apresentou um número elevado de infrações, tendo até 

seis produtos com infrações em um único estabelecimento (Tabela 3).  

Quase a metade dos 24 estabelecimentos em que foram observadas infrações de bicos, 

chupetas, mamadeiras e/ou protetores de mamilo tinham produtos da empresa Lillo nessa condição. 

A Lillo foi a empresa que teve mais produtos de puericultura correlatos comercializados com 

infrações e a maior frequência de produtos com infrações em um mesmo estabelecimento (Tabela 3). 

Foram entrevistados 309 responsáveis por estabelecimentos comerciais, dentre gerentes e 

farmacêuticos, ocorrendo 12,2% de recusas (n=43), principalmente entre responsáveis por lojas de 

departamento (n=12). Mais da metade desses responsáveis relataram não conhecer a NBCAL, 55,7% 

em farmácias, 35,5% em supermercados e 58,7% em lojas, e cerca de um quarto já tinha ouvido falar 

da mesma. Quando perguntados sobre os produtos de abrangência da NBCAL, 22,7% citaram as 

fórmulas infantis e menos de 5% as mamadeiras, chupetas e bicos (Tabela 4). 

Três quartos dos responsáveis relataram que representantes comerciais da empresa Nestlé 

visitavam o respectivo estabelecimento, com visitas diárias, semanais, quinzenais ou mensais, 

enquanto a empresa Danone foi citada por menos da metade dos responsáveis. Dez por cento dos 

entrevistados relataram que a Mam, empresa fabricante de produtos de puericultura correlatos 
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enviava representantes comerciais para visitar o estabelecimento, semanalmente, quinzenalmente ou 

mensalmente (Tabela 5).  

DISCUSSÃO 

Primeiro estudo a investigar a prevalência de infrações na comercialização de fórmulas 

infantis, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo utilizando um censo dos 

estabelecimentos comerciais de uma região geográfica. Apesar da promoção comercial de fórmulas 

infantis para lactentes e de mamadeiras e bicos utilizados para sua administração estar proibida no 

Brasil há quase trinta anos
c
, mais de um quinto dos estabelecimentos comercializavam esses 

produtos de forma ilegal, infringindo a NBCAL
e,f,g,h

.  

Esse estudo também foi pioneiro em identificar os produtos comercializados por tipo de 

estabelecimento comercial. Farmácias comercializavam todos os tipos de produtos cuja promoção 

comercial é proibida, a maioria dos supermercados comercializava fórmulas infantis e alguns 

vendiam mamadeiras, bicos e chupetas e as lojas de departamento comercializavam apenas 

mamadeiras, bicos e chupetas. 

Todo e qualquer tipo de promoção comercial desses produtos é vedada pela NBCAL, em 

quaisquer meios de comunicação, incluindo merchandising, divulgação por meios eletrônicos, 

escritos, auditivos ou visuais. São proibidas também estratégias promocionais para induzir vendas no 

varejo, tais como exposições especiais, cupons de descontos, ofertas ou preços reduzidos, prêmios, 

brindes, vendas vinculadas ou apresentações especiais
e,f,g,h

. Ainda assim, foram observados 

descontos de preços desses produtos em um terço das lojas de departamento, em quase 15% das 

farmácias e em 2% dos supermercados, sendo as exposições especiais a segunda estratégia mais 

frequentemente utilizada em farmácias. Em estudo realizado em Piracicaba/SP também foi 

observado que nas farmácias havia mais descontos e exposições especiais de mamadeiras, bicos e 

chupetas do que nos supermercados
7
. 

As lojas de departamento e as farmácias foram os estabelecimentos comerciais com o maior 

percentual de infrações, enquanto menos de um décimo dos supermercados tinha promoção 

comercial ilegal de fórmulas infantis para lactentes, mamadeiras, bicos e chupetas. Essa proporção de 

supermercados infringindo a Lei foi inferior à encontrada em estudo realizado na principal rede de 

supermercados de Teresina/PI no ano de 2009, onde metade dos estabelecimentos apresentou 

infrações na comercialização de fórmulas infantis para lactentes, mamadeiras, bicos e chupetas, em 

especial por meio de exposições especiais
8
. Já em estudo mais recente, conduzido em 25 

supermercados na cidade de Mossoró/RN, em 2016, foi observada promoção comercial desses 

produtos em 12% dos supermercados
9
, percentual mais próximo ao verificado no presente estudo. 

Essa diferença na proporção de infrações encontradas em supermercados em 2009 e em 2016-2017 
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pode corresponder a uma evolução positiva no cumprimento da NBCAL, ou ser decorrente da 

composição dos estabelecimentos incluídos, pois estudos anteriores não utilizaram amostras 

representativas.  

No presente estudo, as fórmulas infantis apresentaram a maior frequência de promoção 

comercial ilegal. A grande variedade de marcas de fórmulas infantis encontrada, que remetem a 

novidades e alegam benefícios adicionais à nutrição e saúde do bebê
10

, são uma estratégia para a 

expansão do mercado de produtos substitutos do leite materno
11

. Em países de baixa e média renda, 

como o Brasil, o crescimento das vendas desses produtos ultrapassa 10% ao ano
12

, corroborando para 

a morbimortalidade infantil por diarreia, pneumonia e outras infecções
1
.   

Nestlé e Danone foram os fabricantes de mais fórmulas infantis vendidas ilegalmente e foram 

citadas pelos responsáveis pelos estabelecimentos comerciais como as que mais frequentemente 

enviavam seus representantes comerciais para visitar os estabelecimentos e realizar promoção 

comercial de seus produtos. A consistência encontrada entre a quantidade de produtos 

comercializados de forma ilegal e as empresas que visitam os estabelecimentos mais citadas pelos 

gerentes não ocorreu entre os produtos de puericultura correlatos, pois a empresa com maior 

quantidade de produtos comercializados ilegalmente foi a Lillo, enquanto a Mam foi a mais citada 

por enviar representantes comerciais aos estabelecimentos. 

O grande número de infrações encontradas nos estabelecimentos pode ser explicado,  

parcialmente, pela falta de conhecimento da legislação por parte dos seus responsáveis comerciais. 

Em estudo de dados secundários realizado no ano de 2000, 89,9% dos funcionários de farmácias e 

79,2% dos funcionários de supermercados alegaram não conhecer a NBCAL
13

, enquanto no presente 

estudo, realizado mais de quinze anos após, mais da metade dos responsáveis por farmácias e por 

lojas de departamento, e mais de um terço dos responsáveis por supermercados afirmaram não 

conhecer a Lei, indicando que o conhecimento da NBCAL ainda é insuficiente.  

É extremamente complexo identificar a responsabilidade pelo descumprimento da Lei, pois as 

empresas parecem agir por meio dos estabelecimentos comerciais: os representantes das indústrias 

visitam os estabelecimentos e buscam induzir a promoção ilegal por diversas estratégias comerciais. 

Apesar das empresas fabricantes de fórmulas infantis, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de 

mamilo terem tomado conhecimento da NBCAL para adequação da rotulagem dos seus produtos à 

medida que essa legislação vinha sendo aperfeiçoado
14

, o mesmo não acontece com os gerentes dos 

estabelecimentos comerciais.  

A NBCAL é um importante instrumento de proteção legal ao aleitamento materno
5
 por 

regulamentar a comercialização de alimentos e produtos infantis que interferem com a prática da 

amamentação
g
. O cumprimento e fiscalização dessa legislação é atribuição oficial das Agências de 
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Vigilância Sanitária (VISA) municipais e estaduais
e,f,g

. Contudo, apenas no ano de 2006 a ANVISA 

coordenou um monitoramento nacional da NBCAL
5
 e as ações de fiscalização das VISAs locais têm 

sido esporádicas e pouco efetivas, resultando na falta de cumprimento da Lei por parte dos 

estabelecimentos comerciais
12

.
 

Burlandy e colaboradores
15 

referem que as práticas mercadológicas do setor privado visam 

tanto o estímulo ao consumo dos seus produtos, quanto o bloqueio a medidas governamentais que 

afetam seus interesses econômicos, como a regulamentação e implementação de legislações de 

proteção à saúde. Assim, o marketing das empresas fabricantes de fórmulas infantis, mamadeiras, 

bicos e chupetas parece ser direcionado não apenas ao estímulo do seu consumo pelas mães, mas 

também à obstrução dos avanços na legislação que regula sua comercialização. A ausência de 

fiscalização sistemática dos estabelecimentos comerciais e de ações educativas sobre a NBCAL 

pelos órgãos competentes pode ser explicada não só pela inefetividade desses órgãos, como também 

pelo lobby das indústrias. Assim, os conflitos de interesses na área de alimentação infantil impactam 

fortemente o atual cenário de descumprimento da NBCAL
l
.  

Pelo delineamento transversal do presente estudo, não houve acompanhamento das práticas 

comerciais para verificar se estas mantêm o mesmo padrão ao longo do ano. No entanto, supõe-se 

que a comercialização de fórmulas infantis, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo não 

é influenciada pela sazonalidade, como ocorre com os leites fluidos, onde em períodos de maior 

produção ocorrem mais promoções. Outra limitação a ser ressaltada refere-se ao percentual de 

recusas à entrevista pelos responsáveis pelos estabelecimentos comerciais, o que pode ter gerado 

uma super ou subestimação do conhecimento destes sobre a NBCAL. Porém, o percentual de recusas 

não foi elevado e se concentrou principalmente entre os responsáveis pelas lojas de departamento, 

havendo uma grande representatividade de entrevistados nas farmácias e supermercados.  

         Conclui-se que mais de um quinto dos estabelecimentos comerciais da Zona Sul do Rio de 

Janeiro fazia promoção comercial de fórmulas infantis para lactentes, mamadeiras e bicos, apesar da 

proibição dessa prática estar vigente no Brasil há quase trinta anos. Como as formas de fiscalização e 

de monitoramento do cumprimento da NBCAL ainda são bastante incipientes, o presente estudo foi 

bastante oportuno, por ter estabelecido uma linha de base do cumprimento da NBCAL em uma 

região geográfica pouco tempo após a NBCAL ter sido regulamentada pelo Decreto Nº. 8.552/15. 

Com isso, os resultados de futuros estudos terão um termo de comparação, podendo ser verificado se 

                                                           
12 Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor [homepage na internet]. Pesquisa Amamentação. Revista do 

IDEC. Fev 2015. p22-24. [acesso em 03 de jan 2018]. Disponível 

em: http://www.idec.org.br/uploads/revistas_materias/pdfs/195-amamentacao1.pdf 
 

http://www.idec.org.br/uploads/revistas_materias/pdfs/195-amamentacao1.pdf
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o cumprimento da NBCAL tem sido crescente com o avanço dessa importante legislação de proteção 

às mães e seus lactentes contra as estratégias da indústria direcionadas a este público tão vulnerável.  

Recomenda-se uma fiscalização efetiva do cumprimento da NBCAL pelos órgãos 

responsáveis, tanto no momento do registro dos produtos, quanto na etapa de sua distribuição pelo 

comércio. Medidas precisam ser tomadas pelos órgãos competentes para que o aleitamento materno 

seja protegido das estratégias de marketing abusivo dessa linha de produtos. As punições cabíveis em 

Lei, como a advertência, multa e apreensão do produto, devem ser aplicadas aos estabelecimentos 

comerciais que infringem a NBCAL
13

. Recomenda-se também a intensificação das ações 

educacionais de ampliação do conhecimento dessa legislação, tão duramente conquistada pela 

sociedade civil, dirigida aos funcionários de estabelecimentos comerciais, aos profissionais de saúde 

e ao público em geral. Por fim, recomenda-se uma maior investigação sobre a cadeia de causalidade 

do descumprimento da NBCAL, para que a etiologia desse fenômeno seja mais bem conhecida.  
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Tabela  1.Proporção de farmácias, supermercados e lojas de departamento que comercializavam 

produtos cuja promoção comercial é vedada pela NBCAL, segundo o tipo de produto. Zona Sul, Rio 

de Janeiro, 2017. 

   Farmácias Supermercados Lojas Total 

    n % n % n % n % 

Fórmula infantil para lactentes 231 96,2 51 56,0 0 0,0 282 80,2 

fórmula infantil: primeiro 

semestre 

227 94,6 51 58,8 0 0,0 278 79,0 

fórmula infantil: segundo 

semestre 

225 93,8 45 51,1 0 0,0 270 76,7 

Produtos de puericultura 

correlatos
a 

226 94,1 7 8,0 21  29,1 254 72,1 

mamadeira 221 92,1 5 5,7 21 87,5 247 70,2 

bico 212 88,3 3 3,4 18 75,0 233 66,2 

chupeta 219 91,3 4 4,5 18 75,0 241 68,5 

protetor de mamilo 128 53,3 0 0,0 0 0,0 128 36,4 

Estabelecimentos que 

comercializavam um ou mais 

desses produtos 

237 98,8 53 60,3 21 87,5 311 88,3 

Total de estabelecimentos 240 100 88 100 24 100 352 100 

NBCAL= Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira 

Infância e de Produtos de Puericultura Correlatos 
a
Produtos de puericultura correlatos = mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo 
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Tabela 2.Proporção de farmácias, supermercados e lojas de departamento com promoção comercial 

ilegal de fórmulas infantis, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo e estratégias de 

promoção comercial, segundo o tipo de estabelecimento. Zona Sul, Rio de Janeiro, 2017. 

  

Farmácias 

  

Supermercado

s 

 

Lojas 

          

Total 

n % n % n % n % 

Fórmulas infantis para lactentes         

Comercializavam com 

promoção ilegal 

44 19,0 1 2,0 - - 45 16,0 

Total que comercializava 231  51  0  282  

Mamadeiras, bicos, chupetas e 

protetores de mamilo 

        

Comercializavam com 

promoção ilegal 

14 6,2 3 42,9 7 33,3 24 9,4 

Total que comercializava 226  7  21  254  

Fórmulas infantis para 

lactentes, mamadeiras, 

chupetas, bicos e protetores de 

mamilo 

        

Comercializavam com 

promoção ilegal 

52 21,9 4 7,5 7 33,3    63
a 

20,3 

Comercializavam sem 

promoção comercial 

185 78,1 49 92,5 14 66,7 248 79,7 

Estratégia de promoção 

comercial praticada 

        

Desconto  33 13,9 1 1,9 7 33,3 41 13,2 

Exposição especial 26 11,0 3 5,7 0 0 29 9,3 

Brinde  1 0,4 0 0 0 0 1 0,3 

Total que comercializava 237 100 53 100 21 100 311 100 

Não comercializavam 3  35  3  41  
a
63 estabelecimentos comercializavam com promoção ilegal fórmulas infantis para lactentes e/ou 

mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo.   
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Tabela 3.Empresas fabricantes de fórmulas infantis e de produtos de puericultura correlatos com 

produtos comercializados ilegalmente entre os estabelecimentos com promoção comercial indevida. 

Zona Sul, Rio de Janeiro, 2017. 

Empresas  Estabelecimentos com 

infrações 

Produtos com 

infrações 

Nº infrações por 

estabelecimento 

 n % n  

Fórmulas infantis 

 

    

Nestlé 

 

30 66,7 110 até 10 

Danone 

 

27 60,0 72 até 06 

Mead Johnson 

 

18 40,0 30 até 04 

Abbott 

 

5 11,1 6 até 02 

Outros 

 

1 2,2 1 até 01 

Total 

 

45
b
  219 até 18 

Produtos de puericultura 
a 

    

Lillo 

 

11 45,8 27 até 06 

Mam 

 

6 25,0 13 até 04 

Nuk 

 

6 25,0 10 até 02 

Kuka 

 

4 16,7 16 até 05 

Neopan 

 

2 8,3 6 até 04 

Outros 

 

6 25,0 7 até 02 

Total  24
c 

 79 até 09 

a
Produtos de puericultura = mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo 

b
Total de estabelecimentos com fórmulas infantis em promoção comercial indevida 

c
Total de estabelecimentos com produtos de puericultura em promoção comercial indevida 
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Tabela 4.Conhecimento do responsável comercial sobre a NBCAL, segundo o tipo de 

estabelecimento. Zona Sul, Rio de Janeiro, 2017. 

Conhecimento Farmácias Supermercados Lojas  Total  

 n % n % n % n % 

Não conhece 123 55,7 27 35,5 7 58,3 157 50,8 

Já ouviu falar 54 24,4 19 25,0 2 16,7 75 24,3 

Sim 44 19,9 30 39,5 3 25,0 77
 

24,9 

Citaram 

fórmulas 

infantis
 

52 23,5 18 27,7 0 0 70
b 

71,4 

Citaram 

produtos de 

puericultura
a 

12 5,4 2 2,6 1 8,3 15
b 

15,3 

NBCAL = Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, Crianças de Primeira 

Infância e Produtos de Puericultura Correlatos. 
a
Produtos de puericultura = mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo. 

b
Total de responsáveis pelos estabelecimentos comerciais que citaram fórmulas infantis e produtos 

de puericultura entre os que relataram conhecer ou já ter ouvido falar da Norma.   
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Tabela 5. Proporção de farmácias, supermercados e lojas de departamento visitados por empresas de 

fórmulas infantis e de produtos de puericultura correlatos, segundo os responsáveis pelos 

estabelecimentos. Zona Sul, Rio de Janeiro, 2017. 

Empresa      Farmácias       Supermercados      Lojas      Total 

 n % n % n % n % 

Fórmulas 

infantis 

        

Nestlé  162 67,5 67 76,1 5 2,1 234 75,7 

Danone 103 43,0 37 42,0 0 0 140 45,3 

Outras  26 11,0 1 1,1 0 0 27 8,7 

Produtos de 

puericultura
a 

        

Mam 31 13,0 0 0 0 0 31 10,0 

Lillo 18 7,5 1 1,1 1 4,2 20   6,5 

Kuka  13 5,4 0 0 2 8,3 15 4,9 

Nuk 13       5,4 0 0 0 0 13 4,2 

Outras 13 5,4 0 0 0 0 13 4,2 

Total 240 100 88 100 24 100 352 100 

a
Produtos de puericultura = mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo.  
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9. CONCLUSÃO 

 

Os achados dessa dissertação nos levam a concluir que a hipótese foi confirmada, a NBCAL é 

alvo de muitas infrações no comércio varejista de fórmulas infantis para lactentes, mamadeiras, 

bicos, chupetas e protetores de mamilo.  

Entre os produtos cuja promoção comercial é vedada, as fórmulas infantis foram os que mais 

apresentaram promoções comerciais ilegais no comércio. Apesar de sua promoção comercial ser 

terminantemente proibida pela NBCAL, pois esses produtos competem com a prática do aleitamento 

materno, essa prática ilegal permanece, pois a NBCAL, importante legislação de proteção ao 

consumidor mais vulnerável, o bebê, não vem sendo fiscalizada a contento, nem cumprida.  

A falta de conhecimento sobre a NBCAL por parte dos responsáveis pelos estabelecimentos 

comerciais indica a falta de adaptação dos estabelecimentos a essa legislação que há mais de 10 anos 

tornou-se Lei Federal. 

É necessário que sejam feitos novos estudos para investigar se em outros locais e ao longo do 

tempo o padrão de cumprimento da NBCAL quanto a esses produtos se mantém. A fiscalização das 

práticas comerciais pelas Vigilâncias Sanitárias precisa ser aprimorada para que os estabelecimentos 

ajam de acordo com a Lei. Caso contrário, práticas punitivas devem ser instituídas para que o 

marketing abusivo não influencie a escolha das mães quanto à alimentação infantil.  
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Anexo 1.  

Resolução - RDC nº 221, de 05 de agosto de 2002 

D.O.U de 06/08/2002 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, em 

reunião realizada em 17 de julho de 2002, considerando a necessidade de adotar requisitos de segurança 

sanitária para chupetas, bicos e mamadeiras e protetores de mamilo, assim como estabelecer ações de 

prevenção e controle sanitário destes produtos e seus fornecedores e distribuidores, visando assegurar a 

saúde infantil; considerando a responsabilidade de alinhar a política sanitária às recomendações da 

Organização Mundial da Saúde - OMS e do Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, que 

dispõem sobre a saúde de lactentes, particularmente a Declaração de Innocenti - UNICEF/OMS; e 

considerando o compromisso assumido pelo Governo Brasileiro na Reunião de Cúpula em Favor da 

Infância, realizada em Nova Iorque em 1990, de promover, proteger e apoiar o aleitamento exclusivo, nos 

primeiros 6 (seis) meses de vida, e continuado, até os 2 (dois) anos ou mais de idade; adota a seguinte 

Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação. 

Art.º 1º Aprovar o regulamento técnico sobre chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo, 

anexo a esta Resolução. 

Art. 2º As chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo, fabricados após 180 (cento e oitenta) dias 

da data de publicação desta Resolução, devem adotar suas disposições. 

Art. 3º O descumprimento das disposições desta Resolução constitui infração à legislação sanitária, 

sujeitando os infratores às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 

1977. 

Art. 4º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada a Portaria nº 117, de 27 de novembro de 1981, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, 

do Ministério da Saúde. 

GONZALO VECINA NETO 

ANEXO 

 

REGULAMENTO TÉCNICO 

Chupetas, Bicos, Mamadeiras e Protetores de Mamilo 

Conteúdo: 

1. Âmbito de Aplicação 

2. Definições 

3.Requisitos de Segurança 

4. Controle Sanitário 

5. Rotulagem e Instruções de Uso 

6. Comercialização, Distribuição, Divulgação e Publicidade 

1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
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As disposições deste Regulamento Técnico aplicam-se às chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de 

mamilo fabricados no país ou importados, assim como a seus fornecedores e distribuidores, conforme 

definido no item 2 deste Regulamento. 

2. DEFINIÇÕES 

2.1 Amostra grátis: Unidade de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo fornecido 

gratuitamente, uma única vez. 

2.2 Apresentação especial: Qualquer forma de apresentação de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de 

mamilo relacionada à promoção comercial, que objetive induzir a aquisição ou venda, tais como 

embalagens promocionais, embalagens de fantasia ou embalagens agregando produtos de diferentes 

finalidades. 

2.3 Autoridade de saúde: Gestor federal, estadual ou municipal de saúde. 

2.4 Bico: Parte da mamadeira pela qual a criança succiona o alimento ou líquido, sendo confeccionada em 

elastômero natural ou sintético, provida de orifício para passagem de alimento, podendo dispor também de 

orifício em sua base, que funciona como respiro para permitir a equalização da pressão atmosférica com a 

pressão interna do recipiente, durante o uso normal da mamadeira, conforme definido na norma técnica 

brasileira NBR 13793: Segurança de Mamadeiras. 

2.5 Chupeta: Artigo para as crianças sugarem, sem a finalidade de administrar alimentos, medicamentos ou 

líquidos, composta de bico ou bulbo, escudo, pino ou botão e argola ou anel, conforme definido na norma 

técnica brasileira NBR 10334: Segurança de Chupetas. 

2.6 Criança: Indivíduo até 12 anos de idade incompletos. 

2.7 Criança de primeira infância ou criança pequena: Criança de 12 meses a 3 anos de idade. 

2.8 Destaque: Aquilo que ressalta uma advertência, frase ou texto. Quando feito por escrito, deverá, no 

mínimo, ter fonte igual ao texto informativo de maior letra, excluindo a marca, em caixa alta e em 

negrito. Quando auditivo, deverá ser feito de forma clara e audível. 

2.9 Distribuidor: Pessoa física, pessoa jurídica ou qualquer outra entidade no setor público ou privado, 

envolvido direta ou indiretamente na comercialização e/ou importação, no nível de atacado ou de varejo, de 

chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo. 

2.10 Doação: Fornecimento gratuito de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo em 

quantidade superior à caracterizada como amostra grátis. 

2.11 Embalagem: Recipiente lacrado que envolve a chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo, 

destinado a garantir a conservação e facilitar o transporte e manuseio do produto. 

2.12 Exposição especial: Qualquer forma de expor chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo de 

forma a destacá-los e/ou diferenciá-los dos demais dentro de um estabelecimento comercial, tais como, mas 

não limitado a, vitrine, ponta de gôndola, empilhamento de produtos em forma de pirâmide ou ilha, 

engradado e ornamentação de prateleiras. 

2.13 Fornecedor: Empresa fabricante no Brasil ou importadora de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores 

de mamilo. 

2.14 Instruções de uso: Impresso que acompanha o produto, contendo informações sobre o uso correto, 

seguro e indicado de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo. 

2.15 Kit: Embalagem contendo um dos produtos abrangidos por este regulamento apresentados 

em quantidade, formas ou tamanhos diferentes ou conjunto de bicos e mamadeiras em uma 

mesma embalagem. 
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2.16 Lactente: Criança até 1 ano de idade (de zero a 11 meses e 29 dias). 

2.17 Mamadeira: Objeto utilizado para alimentação líquida de crianças, constituído de bico e recipiente que 

armazena o alimento, podendo ter anel retentor, para manter acoplados o bico e o recipiente, conforme 

definido na norma técnica brasileira NBR 13793: Segurança de Mamadeiras. 

2.18 Material educativo: Todo material escrito ou audiovisual destinado ao público em geral, tais como: 

folhetos, livros, artigos em periódico leigo, fitas cassete, fitas de vídeo, Internet e outras formas, que vise 

orientar sobre a adequada utilização de produtos destinados a lactentes e crianças de primeira infância. 

2.19 Material técnico-científico: Todo material elaborado, com informações técnico-científicas 

comprovadas e referenciadas sobre chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo, destinado a 

profissionais e pessoal de saúde. 

2.20 Profissional de saúde: Recurso humano de nível superior da área de saúde. 

2.21 Promoção comercial: É o conjunto de atividades informativas e de persuasão realizadas por 

fornecedor ou distribuidor de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo, por meio de quaisquer 

meios de divulgação, com objetivo de induzir a aquisição ou venda desses produtos. 

2.22 Protetor de mamilo: Artigo utilizado sobre o peito durante a amamentação para os lactentes 

sugarem o leite materno. 

2.23 Rótulo: É toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, 

impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou litografada, colada ou fundida sobre o recipiente e/ou 

sobre a embalagem de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo. 

3. REQUISITOS DE SEGURANÇA 

3.1 As chupetas devem atender aos requisitos toxicológicos e físicos estabelecidos pela norma técnica 

brasileira NBR 10334. 

3.2 Os bicos e mamadeiras devem atender aos requisitos toxicológicos e físicos estabelecidos pela norma 

técnica brasileira NBR 13793. 

3.3 As chupetas, bicos, mamadeiras ou protetor de mamilo não podem conter mais de 10 (dez) partes por 

bilhão (p.p.b.) de nenhum tipo de N-nitrosaminas. Adicionalmente, o total de N- nitrosaminas da amostra 

não deve exceder 20 (vinte) partes por bilhão (p.p.b.). 

4. CONTROLE SANITÁRIO 

4.1 Em razão de indício de não cumprimento a qualquer requisito deste Regulamento Técnico ou de dano à 

saúde de usuário de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo, autoridade sanitária do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS, tem competência para proceder à imediata interdição do produto, 

nos termos da Lei n° 6.437/77, para verificação e constatação de sua condição. 

4.2 O fornecedor ou distribuidor de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo, não necessita de 

autorização de funcionamento concedida pela ANVISA ou registro de seus produtos nesta Agência, 

estando, entretanto, sujeito ao regime de vigilância sanitária, para os demais efeitos previstos na legislação 

sanitária. 

4.3 A importação de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo, dar-se-á através de 

licenciamento de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, devendo a sua 

autorização de embarque no exterior, inspeção física para fins de verificação do cumprimento do disposto 

neste Regulamento, deferimento e liberação sanitária, ocorrer através da autoridade sanitária desta ANVISA, 

em exercício no local onde ocorrerá o desembaraço. 
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4.4 A interdição de produto de que trata esse regulamento, quando realizada por autoridade sanitária de 

unidade federada, deve ser imediatamente comunicada à ANVISA, a quem caberá, uma vez comprovado 

que o produto não cumpriu a requisito deste Regulamento, determinar a adoção das ações sanitárias 

aplicáveis ao fornecedor e seu produto, em todo o território nacional. 

4.5 A verificação para constatar o cumprimento dos requisitos estabelecidos nesse regulamento técnico, 

deve ser efetuada pela autoridade sanitária, utilizando os resultados dos ensaios do produto realizados por 

laboratórios da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde - REBLAS e a avaliação da 

conformidade do produto aos requisitos indicados no 

item 3 deste Regulamento, deve ser realizada no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade - SBAC, quando regulamentada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO. 

5. ROTULAGEM E INSTRUÇÕES DE USO 

5.1 Rotulagem 

5.1.1 É obrigatório a aplicação de rótulo na embalagem de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de 

mamilo, o qual deve conter no mínimo as seguintes informações em língua portuguesa, com 

caracteres de altura não inferior a 1(um) milímetro: 

(a) o nome do fabricante, importador ou distribuidor, conforme aplicável; (b) a 

identificação do lote e data de fabricação; 

(c) a apresentação do produto, conforme exigido pelo artigo 31 da Lei n° 8078/90; 

(d) as instruções necessárias e suficientes para uso correto, seguro e indicado do produto, incluindo as 

seguintes orientações: 

I) antes de cada uso, colocar a chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo em água fervente por, 

pelo menos, 5 (cinco) minutos; 

II) não colocar laços ou fitas para prender a chupeta no pescoço, pois há risco de 

estrangulamento; 

III) antes de cada uso, examinar se a chupeta ou bico apresenta algum rasgo ou perfuração, descartando-o 

caso esteja danificado; 

IV) o furo do bico já está na medida exata, não necessitando aumentá-lo sob risco de provocar asfixia 

 V) para prevenir cáries dentárias, não mergulhar a chupeta ou bico em substâncias doces;  

 VI) não utilizar a mamadeira sem supervisão constante de um adulto; 

 VII) guardar a embalagem e/ou rótulo para eventuais consultas. 

5.1.2 Caso as instruções indicadas no item 5.1.1 (d) não consigam ser incluídas no rótulo, por limitação de 

espaço físico, este deverá informar para "ver instruções de uso". 

5.1.3 O rótulo das mamadeiras de vidro deve conter de forma destacada em sua face principal, a informação 

de "Atenção: Mamadeira de Vidro". 

5.1.4 Os rótulos de chupeta, bico e mamadeira devem exibir no painel principal, ou nos demais painéis, em 

moldura, de forma legível, de fácil visualização, em cores contrastantes e em caracteres idênticos, em corpo, 

à designação de venda do produto, além de atender à legislação específica, a seguinte advertência: 

"O Ministério da Saúde adverte: 
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- A criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. 

- O uso de mamadeira, bico ou chupeta prejudica a amamentação e seu uso prolongado, prejudica a 

dentição e a fala da criança". 

5.1.5 Os rótulos de protetores de mamilo devem exibir no painel principal, ou nos demais painéis, em 

moldura, de forma legível, de fácil visualização, em cores contrastantes e em caracteres idênticos, em 

corpo, à designação de venda do produto, além de atender à legislação específica, a seguinte 

advertência: 

"O Ministério da Saúde adverte: 

- O uso de protetor de mamilo prejudica a amamentação". 

5.1.6 Além do conteúdo indicado no item 5.1.1, o rótulo de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de 

mamilo, pode conter outras informações, estando entretanto vedado incluir: 

(a) Ilustrações, fotos ou imagens de crianças; 

(b) quaisquer figuras, ilustrações ou personagens infantis que se assemelhem a lactentes e crianças de 

primeira infância, humanos ou não, que estejam utilizando, ou não, mamadeiras, bicos e chupetas; 

(c) frases ou expressões que possam pôr em dúvida a capacidade das mães de amamentar seus filhos ou 

sugiram semelhança do produto com a mama ou mamilo; 

(d) expressões ou denominações que identifiquem o produto como apropriado para uso infantil, tais como a 

palavra "baby" ou similares, exceto quando utilizadas como marca registrada da empresa ou do produto; 

(e) informações que induzam o uso do produto baseado em falso conceito de vantagem ou segurança; 

(f) a promoção do produto ou de outros produtos de que trata este Regulamento, pertencentes ao fornecedor 

ou outros fornecedores. 

5.2 Instruções de Uso 

5.2.1 As instruções de uso não necessitam acompanhar o produto, quando todas as informações 

sobre este, indicadas no item 5.1.1, estiverem impressas em seu rótulo 

5.2.2 Quando necessárias, as instruções de uso devem conter, no mínimo, as informações 

descritas nos itens 5.1.1 e 5.1.3, exceto a prevista no item 5.1.1(b) e observadas as orientações do 

item 5.1.6. 

6. COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 

6.1. É vedada a distribuição de amostra grátis em qualquer quantidade. 

6.2 É vedada a promoção comercial de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo, em quaisquer meios 

de comunicação, incluindo "merchandising", divulgação por meios eletrônicos, escritos, auditivos ou 

visuais, assim como estratégias promocionais para induzir vendas no varejo, tais como exposições especiais, 

cupons de descontos ou preço reduzido, prêmios, brindes, vendas vinculadas ou apresentações especiais. 

Nota: a proibição de que trata este item, não inclui o fornecimento de material técnico-científico a 

profissionais de saúde. 

6.3 São vedadas as doações ou vendas a preços reduzidos de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de 

mamilo às pessoas físicas ou jurídicas, incluindo maternidades e outras instituições que prestam 

assistência a crianças, quer para uso das próprias instituições, quer para distribuição à clientela externa. A 

proibição de que trata este artigo não se aplica às doações destes produtos em situações de excepcional 
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necessidade individual ou coletiva definida a critério da autoridade de saúde, sendo vedada qualquer 

propaganda dos produtos. 

6.4 Todo material educativo e técnico-científico sobre chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de 

mamilo, além de atender às restrições indicadas nos itens 5.1.4 e 5.1.5 deste Regulamento, devem conter 

informações que destaquem: 

(a) os benefícios e a superioridade da amamentação; 

(b) os efeitos negativos do uso de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo sobre a prática da 

amamentação e os possíveis riscos à saúde da criança, destacando-se alterações de crescimento e 

desenvolvimento crânio-oro-facial e das funções orais. 

6.5 Os materiais educativos e técnico-científicos não poderão conter imagens, textos, ilustrações 

ou figuras, que recomendem ou possam induzir o uso de chupetas, bicos, mamadeiras ou 

protetores de mamilo. 

6.6 Os materiais educativos que tratam de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo não 

podem ser produzidos nem patrocinados pelos fornecedores e distribuidores destes produtos. 

6.7 Os fornecedores e distribuidores de chupetas, bicos e mamadeiras somente poderão conceder 

patrocínios financeiros e materiais a entidades científicas, sendo vedado aos fornecedores e 

distribuidores de protetores de mamilo o patrocínio financeiro de qualquer entidade. 

6.8 As entidades contempladas com o estímulo de que trata o item 6.7 têm a responsabilidade de zelar para 

que as empresas não façam promoção comercial de seus produtos nos eventos por elas patrocinados, 

autorizando somente a distribuição de material técnico-científico, conforme as disposições deste 

Regulamento. 

6.9 Todos os eventos patrocinados deverão incluir nos materiais de divulgação a seguinte frase: 

"Este evento recebeu patrocínio de empresas privadas de acordo com a Norma Brasileira de Comercialização 

de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras". 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 O fornecedor e distribuidor devem informar a todo o seu pessoal de comercialização, incluindo as 

agências de publicidade que contrata, sobre este Regulamento e suas responsabilidades no seu 

cumprimento. 

7.2 Fornecedores, distribuidores, organizações governamentais e não-governamentais e, em particular, as 

de defesa do consumidor, instituições privadas de prestação de serviços de saúde ou de assistência social, 

bem como entidades comunitárias que congreguem profissionais ou pessoal de saúde, serão estimulados a 

colaborar com o sistema público de saúde para o cumprimento deste Regulamento. 
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Anexo 2  

Lei 11.265/06 - Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças 

de Primeira Infância e de Produtos de Puericultura Correlatos 

LEI Nº 11.265, DE 3 DE JANEIRO DE 2006. 

Mensagem de veto 

Regulamento 

Regulamenta a comercialização de alimentos para 

lactentes e crianças de primeira infância e também a de 

produtos de puericultura correlatos. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1
o
 O objetivo desta Lei é contribuir para a adequada nutrição dos lactentes e das crianças de primeira 

infância por meio dos seguintes meios: 

I – regulamentação da promoção comercial e do uso apropriado dos alimentos para lactentes e crianças 

de primeira infância, bem como do uso de mamadeiras, bicos e chupetas; 

II – proteção e incentivo ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 (seis) meses de idade; e 

III – proteção e incentivo à continuidade do aleitamento materno até os 2 (dois) anos de idade após a 

introdução de novos alimentos na dieta dos lactentes e das crianças de primeira infância. 

Art. 2
o
 Esta Lei se aplica à comercialização e às práticas correlatas, à qualidade e às informações de uso 

dos seguintes produtos, fabricados no País ou importados: 

I – fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de seguimento para lactentes; 

II – fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância; 

III – leites fluidos, leites em pó, leites modificados e similares de origem vegetal; (Vide Lei nº 11.460, de 

2007) 

IV – alimentos de transição e alimentos à base de cereais indicados para lactentes 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; 

V – fórmula de nutrientes apresentada ou indicada para recém-nascido de alto risco; 

VI – mamadeiras, bicos e chupetas. 

Art. 3
o
 Para os efeitos desta Lei, adotam-se as seguintes definições: 

I – alimentos substitutos do leite materno ou humano: qualquer alimento comercializado ou de alguma 

forma apresentado como um substituto parcial ou total do leite materno ou humano; 

II – alimento de transição para lactentes e crianças de primeira infância ou alimento complementar: 

qualquer alimento industrializado para uso direto ou empregado em preparado caseiro, utilizado como 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.265-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-04-04.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8552.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art5
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complemento do leite materno ou de fórmulas infantis, introduzido na alimentação de lactentes e crianças de 

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

uma alimentação balanceada e adequada às suas necessidades, respeitando-se sua maturidade fisiológica e seu 

desenvolvimento neuropsicomotor; 

III – alimento à base de cereais para lactentes e crianças de primeira infância: qualquer alimento à base 

de cereais próprio para a alimentação de lactentes após o 6
o
 (sexto) mês e de crianças de primeira infância, 

respeitando-se sua maturidade fisiológica e seu desenvolvimento neuropsicomotor; 

IV – amostra: 1 (uma) unidade de um produto fornecida gratuitamente, por 1 (uma) única vez; 

V – apresentação especial: qualquer forma de apresentação do produto relacionada à promoção comercial 

que tenha por finalidade induzir a aquisição ou venda, tais como embalagens promocionais, embalagens de 

fantasia ou conjuntos que agreguem outros produtos não abrangidos por esta Lei; 

VI – bico: objeto apresentado ou indicado para o processo de sucção nutritiva da criança com a 

finalidade de administrar ou veicular alimentos ou líquidos; 

VII – criança: indivíduo até 12 (doze) anos de idade incompletos; 

VIII – criança de primeira infância ou criança pequena: criança de 12 (doze) meses a 3 (três) anos de 

idade; 

IX – chupeta: bico artificial destinado à sucção sem a finalidade de administrar alimentos, medicamentos 

ou líquidos; 

X – destaque: mensagem gráfica ou sonora que visa a ressaltar determinada advertência, frase ou texto; 

XI – doação: fornecimento gratuito de um produto em quantidade superior à caracterizada como amostra; 

XII – distribuidor: pessoa física, pessoa jurídica ou qualquer outra entidade no setor público ou privado 

envolvida, direta ou indiretamente, na comercialização ou importação, por atacado ou no varejo, de um 

produto contemplado nesta Lei; 

XIII – kit: é o conjunto de produtos de marcas, formas ou tamanhos diferentes em uma mesma 

embalagem; 

XIV – exposição especial: 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; 

XV – embalagem: é o recipiente, o pacote ou o envoltório destinado a garantir a conservação e a facilitar 

o transporte e manuseio dos produtos; 

XVI – importador: empresa ou entidade privada que pratique a importação de qualquer produto 

abrangido por esta Lei; 

XVII – fabricante: empresa ou entidade privada ou estatal envolvida na fabricação de qualquer produto 

objeto desta Lei; 

XVIII – fórmula infantil para lactentes: é o produto em forma líquida ou em pó destinado à alimentação 

de lactentes até o 6
o
 (sexto) mês, sob prescrição, em substituição total ou parcial do leite materno ou humano, 

para satisfação das necessidades nutricionais desse grupo etário; 
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XIX – fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas: aquela cuja composição foi alterada 

com o objetivo de atender às necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas ou patológicas 

temporárias ou permanentes e que não esteja amparada pelo regulamento técnico específico de fórmulas 

infantis; 

XX – fórmula infantil de seguimento para lactentes: produto em forma líquida ou em pó utilizado, por 

indicação de profissional qualificado, como substituto do leite materno ou humano, a partir do 6
o
 (sexto) mês; 

XXI – fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância: produto em forma líquida ou 

em pó utilizado como substituto do leite materno ou humano para crianças de primeira infância; 

XXII – lactente: criança com idade até 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias; 

XXIII – leite modificado: aquele que como tal for classificado pelo órgão competente do poder público; 

XXIV – material educativo: todo material escrito ou audiovisual destinado ao público em geral que vise 

a orientar sobre a adequada utilização de produtos destinados a lactentes e crianças de primeira infância, tais 

como folhetos, livros, artigos em periódico leigo, fitas cassetes, fitas de vídeo, sistema eletrônico de 

informações e outros; 

XXV – material técnico-científico: todo material elaborado com informações comprovadas sobre 

produtos ou relacionadas ao domínio de conhecimento da nutrição e da pediatria destinado a profissionais e 

pessoal de saúde; 

XXVI – representantes comerciais: profissionais (vendedores, promotores, demonstradores ou 

representantes da empresa e de vendas) remunerados, direta ou indiretamente, pelos fabricantes, fornecedores 

ou importadores dos produtos abrangidos por esta Lei; 

XXVII – promoção comercial: 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; 

XXVIII – (VETADO) 

XXIX – rótulo: toda descrição efetuada na superfície do recipiente ou embalagem do produto, conforme 

dispuser o regulamento; 

XXX – fórmula de nutrientes para recém-nascidos de alto risco: composto de nutrientes apresentado ou 

indicado para suplementar a alimentação de recém-nascidos prematuros ou de alto risco. 

CAPÍTULO II 

Do Comércio e da Publicidade 

Art. 4
o
 É vedada a promoção comercial dos produtos a que se referem os incisos I, V e VI do caput do 

art. 2
o
 desta Lei, em quaisquer meios de comunicação, conforme se dispuser em regulamento. 

Parágrafo único. (VETADO) 

Art. 5
o
 A promoção comercial de alimentos infantis referidos nos incisos II, III e IV do caput do art. 

2
o
 desta Lei deverá incluir, em caráter obrigatório, o seguinte destaque, visual ou auditivo, consoante o meio 

de divulgação: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-04-04.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-04-04.htm
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I – para produtos referidos nos incisos II e III do caput do art. 2
o
 desta Lei os dizeres "O Ministério da 

Saúde informa: o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade 

ou mais"; 

II – para produtos referidos no inciso IV do caput do art. 2
o
 desta Lei os dizeres "O Ministério da Saúde 

informa: após os 6 (seis) meses de idade continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos". 

Art. 6
o
 Não é permitida a atuação de representantes comerciais nas unidades de saúde, salvo para a 

comunicação de aspectos técnico-científicos dos produtos aos médicos-pediatras e nutricionistas. 

Parágrafo único. Constitui dever do fabricante, distribuidor ou importador informar seus representantes 

comerciais e as agências de publicidade contratadas acerca do conteúdo desta Lei. 

Art. 7
o
 Os fabricantes, distribuidores e importadores somente poderão fornecer amostras dos produtos 

referidos nos incisos I a IV do caput do art. 2
o
 desta Lei a médicos-pediatras e nutricionistas por ocasião do 

lançamento do produto, de forma a atender ao art. 15 desta Lei. 

§ 1
o
 Para os efeitos desta Lei, o lançamento nacional deverá ser feito no prazo máximo de 18 (dezoito) 

meses, em todo o território brasileiro. 

§ 2
o
 É vedada a distribuição de amostra, por ocasião do relançamento do produto ou da mudança de 

marca do produto, sem modificação significativa na sua composição nutricional. 

§ 3
o
 É vedada a distribuição de amostras de mamadeiras, bicos, chupetas e suplementos nutricionais 

indicados para recém-nascidos de alto risco. 

§ 4
o
 A amostra de fórmula infantil para lactentes deverá ser acompanhada de protocolo de entrega da 

empresa, com cópia para o pediatra ou nutricionista. 

Art. 8
o
 Os fabricantes, importadores e distribuidores dos produtos de que trata esta Lei somente poderão 

conceder patrocínios financeiros ou materiais às entidades científicas de ensino e pesquisa ou às entidades 

associativas de pediatras e de nutricionistas reconhecidas nacionalmente, vedada toda e qualquer forma de 

patrocínio a pessoas físicas. 

§ 1
o
 As entidades beneficiadas zelarão para que as empresas não realizem promoção comercial de seus 

produtos nos eventos por elas patrocinados e limitem-se à distribuição de material técnico-científico. 

§ 2
o
 Todos os eventos patrocinados deverão incluir nos materiais de divulgação o destaque "Este evento 

recebeu patrocínio de empresas privadas, em conformidade com a Lei n
o
 11.265, de 3 de janeiro de 2006". 

Art. 9
o
 São proibidas as doações ou vendas a preços reduzidos dos produtos abrangidos por esta Lei às 

maternidades e instituições que prestem assistência a crianças. 

§ 1
o
 A proibição de que trata este artigo não se aplica às doações ou vendas a preços reduzidos em 

situações de excepcional necessidade individual ou coletiva, a critério da autoridade fiscalizadora competente. 

§ 2
o
 Nos casos previstos no § 1

o
 deste artigo garantir-se-á que as provisões sejam contínuas no período 

em que o lactente delas necessitar. 

§ 3
o
 Permitir-se-á a impressão do nome e do logotipo do doador, vedada qualquer publicidade dos 

produtos. 
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§ 4
o
 A doação para fins de pesquisa somente será permitida mediante a apresentação de protocolo 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição a que o profissional estiver vinculado, observados 

os regulamentos editados pelos órgãos competentes. 

§ 5
o
 O produto objeto de doação para pesquisa deverá conter, como identificação, no painel frontal e com 

destaque, a expressão "Doação para pesquisa, de acordo com a legislação em vigor". 

CAPÍTULO III 

Da Rotulagem 

Art. 10. É vedado, nas embalagens ou rótulos de fórmula infantil para lactentes e fórmula infantil de 

seguimento para lactentes: (Vide Lei nº 11.460, de 2007) 

I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias para 

ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que essa não 

utilize imagem de lactente, criança pequena ou outras figuras humanizadas; 

II – utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite 

materno, conforme disposto em regulamento; 

III – utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem 

seus filhos; 

IV – utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como mais adequado à 

alimentação infantil, conforme disposto em regulamento; 

V – utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de 

vantagem ou segurança; 

VI – utilizar frases ou expressões que indiquem as condições de saúde para as quais o produto seja 

adequado; 

VII – promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos. 

§ 1
o
 Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, 

conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque: "O Ministério da Saúde adverte: Este produto só 

deve ser usado na alimentação de crianças menores de 1 (um) ano de idade, com indicação expressa de 

médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho". 

§ 1
o
  Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, 

conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque: AVISO IMPORTANTE: Este produto somente deve 

ser usado na alimentação de crianças menores de 1 (um) ano de idade com indicação expressa de médico ou 

nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho. (Redação dada 

pela Lei nº 11.474, de 2007) 

§ 2
o
 Os rótulos desses produtos exibirão um destaque sobre os riscos do preparo inadequado e instruções 

para a correta preparação do produto, inclusive medidas de higiene a serem observadas e dosagem para 

diluição, quando for o caso. 

Art. 11. É vedado, nas embalagens ou rótulos de fórmula infantil de seguimento para crianças de 

primeira infância: (Vide Lei nº 11.460, de 2007) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11474.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11474.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art5
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I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias para 

ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que essa não 

utilize imagem de lactente, criança pequena ou outras figuras humanizadas, conforme disposto em 

regulamento; 

II – utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite 

materno, conforme disposto em regulamento; 

III – utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem 

seus filhos; 

IV – utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como mais adequado à 

alimentação infantil, conforme disposto em regulamento; 

V – utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de 

vantagem ou segurança; 

VI – utilizar marcas seqüenciais presentes nas fórmulas infantis de seguimento para lactentes; 

VII – promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos. 

§ 1
o
  Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, o 

seguinte destaque: AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores 

de 1 (um) ano de idade. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos 

de idade ou mais. (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007) 

§ 2
o
 Os rótulos desses produtos exibirão um destaque para advertir sobre os riscos do preparo inadequado 

e instruções para a correta preparação do produto, inclusive medidas de higiene a serem observadas e dosagem 

para a diluição, vedada a utilização de figuras de mamadeira. 

Art. 12. As embalagens ou rótulos de fórmulas infantis para atender às necessidades dietoterápicas 

específicas exibirão informações sobre as características específicas do alimento, vedada a indicação de 

condições de saúde para as quais o produto possa ser utilizado. 

Parágrafo único. Aplica-se a esses produtos o disposto no art. 8
o
 desta Lei. 

Art. 13. É vedado, nas embalagens ou rótulos de leites fluidos, leites em pó, leites modificados e 

similares de origem vegetal: (Vide Lei nº 11.460, de 2007) 

I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias para 

ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que essa não 

utilize imagem de lactente, criança pequena ou outras figuras humanizadas ou induzam ao uso do produto para 

essas faixas etárias; 

II – utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite 

materno, conforme disposto em regulamento; 

III – utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem 

seus filhos; 

IV – utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como mais adequado à 

alimentação infantil, conforme disposto em regulamento; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11474.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art5
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V – utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de 

vantagem ou segurança; 

VI – promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos que se destinem a 

lactentes. 

§ 1
o
 Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, 

conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque: 

I - leite desnatado e semidesnatado, com ou sem adição de nutrientes essenciais: AVISO 

IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de 

médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) 

anos de idade ou mais; (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007) 

II – leite integral e similares de origem vegetal ou misto, enriquecido ou não: "O Ministério da Saúde 

adverte: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, a não ser 

por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e deve ser 

mantido até a criança completar 2 (dois) anos de idade ou mais"; 

II - leite integral e similares de origem vegetal ou mistos, enriquecidos ou não: AVISO IMPORTANTE: 

Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, a não ser por 

indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e deve ser 

mantido até a criança completar 2 (dois) anos de idade ou mais; (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007) 

III – leite modificado de origem animal ou vegetal: "O Ministério da Saúde adverte: Este produto não 

deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade. O aleitamento materno evita 

infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais". 

III - leite modificado de origem animal ou vegetal: AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser 

usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade. O aleitamento materno evita infecções e 

alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007) 

§ 2
o
 É vedada a indicação, por qualquer meio, de leites condensados e aromatizados para a alimentação 

de lactentes e de crianças de primeira infância. 

Art. 14. As embalagens ou rótulos de alimentos de transição e alimentos à base de cereais indicados para 

lactentes e crianças de primeira infância e de alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando 

comercializados ou apresentados como apropriados para a alimentação de lactentes e crianças de primeira 

infância, não poderão: (Vide Lei nº 11.460, de 2007) 

I – utilizar ilustrações, fotos ou imagens de lactentes ou crianças de primeira infância; 

II – utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem 

seus filhos; 

III – utilizar expressões ou denominações que induzam à identificação do produto como apropriado ou 

preferencial para a alimentação de lactente menor de 6 (seis) meses de idade; 

IV – utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos baseado em falso conceito de vantagem 

ou segurança; 

V – promover as fórmulas infantis, leites, produtos com base em leite e os cereais que possam ser 

administrados por mamadeira. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11474.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11474.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11474.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art5
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§ 1
o
 Constará do painel frontal dos rótulos desses produtos a idade a partir da qual eles poderão ser 

utilizados. 

§ 2
o
 Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, 

conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque: "O Ministério da Saúde adverte: Este produto não 

deve ser usado para crianças menores de 6 (seis) meses de idade, a não ser por indicação expressa de médico 

ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de 

idade ou mais". 

Art. 15. Relativamente às embalagens ou rótulos de fórmula de nutrientes para recém-nascido de alto 

risco, é vedado: (Vide Lei nº 11.460, de 2007) 

I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias para 

ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que essa não 

utilize imagem de lactente, criança pequena ou outras figuras humanizadas; 

II – utilizar denominações ou frases sugestivas de que o leite materno necessite de complementos, 

suplementos ou de enriquecimento; 

III – utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem 

seus filhos; 

IV – utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como mais adequado à 

alimentação infantil, conforme disposto em regulamento; 

V – utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de 

vantagem ou segurança; 

VI – promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos. 

§ 1
o
 O painel frontal dos rótulos desses produtos exibirá o seguinte destaque: "Este produto somente deve 

ser usado para suplementar a alimentação do recém-nascido de alto risco mediante prescrição médica e para 

uso exclusivo em unidades hospitalares". 

§ 2
o
 Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, 

conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque: "O Ministério da Saúde adverte: O leite materno 

possui os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida". 

§ 3
o
 Os rótulos desses produtos exibirão um destaque para advertir sobre os riscos do preparo inadequado 

e instruções para a sua correta preparação, inclusive medidas de higiene a serem observadas e a dosagem para 

a diluição, quando for o caso. 

§ 4
o
 O produto referido no caput deste artigo é de uso hospitalar exclusivo, vedada sua comercialização 

fora do âmbito dos serviços de saúde. 

Art. 16. Com referência às embalagens ou rótulos de mamadeiras, bicos e chupetas, é vedado: 

I – utilizar fotos, imagens de crianças ou ilustrações humanizadas; 

II – utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem 

seus filhos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art5
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III – utilizar frases, expressões ou ilustrações que possam sugerir semelhança desses produtos com a 

mama ou o mamilo; 

IV – utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como apropriado para o uso 

infantil, conforme disposto em regulamento; 

V – utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos baseado em falso conceito de vantagem 

ou segurança; 

VI – promover o produto da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos. 

§ 1
o
 Os rótulos desses produtos deverão exibir no painel principal, conforme disposto em regulamento, o 

seguinte destaque: "O Ministério da Saúde adverte: A criança que mama no peito não necessita de mamadeira, 

bico ou chupeta. O uso de mamadeira, bico ou chupeta prejudica o aleitamento materno". 

§ 2
o
 É obrigatório o uso de embalagens e rótulos em mamadeiras, bicos ou chupetas. 

Art. 17. Os rótulos de amostras dos produtos abrangidos por esta Lei exibirão, no painel frontal: 

"Amostra grátis para avaliação profissional. Proibida a distribuição a mães, gestantes e familiares". 

CAPÍTULO IV 

Da Educação e Informação ao Público 

Art. 18. Os órgãos públicos da área de saúde, educação e pesquisa e as entidades associativas de 

médicos-pediatras e nutricionistas participarão do processo de divulgação das informações sobre a 

alimentação dos lactentes e de crianças de primeira infância, estendendo-se essa responsabilidade ao âmbito 

de formação e capacitação de recursos humanos. 

Art. 19. Todo material educativo e técnico-científico, qualquer que seja a sua forma, que trate de 

alimentação de lactentes e de crianças de primeira infância atenderá aos dispositivos desta Lei e incluirá 

informações explícitas sobre os seguintes itens: 

I – os benefícios e a superioridade da amamentação; 

II – a orientação sobre a alimentação adequada da gestante e da nutriz, com ênfase no preparo para o 

início e a manutenção do aleitamento materno até 2 (dois) anos de idade ou mais; 

III – os efeitos negativos do uso de mamadeira, bico ou chupeta sobre o aleitamento natural, 

particularmente no que se refere às dificuldades para o retorno à amamentação e aos inconvenientes inerentes 

ao preparo dos alimentos e à higienização desses produtos; 

IV – as implicações econômicas da opção pelos alimentos usados em substituição ao leite materno ou 

humano, ademais dos prejuízos causados à saúde do lactente pelo uso desnecessário ou inadequado de 

alimentos artificiais; 

V – a relevância do desenvolvimento de hábitos educativos e culturais reforçadores da utilização dos 

alimentos constitutivos da dieta familiar. 

§ 1
o
 Os materiais educativos e técnico-científicos não conterão imagens ou textos, incluídos os de 

profissionais e autoridades de saúde, que recomendem ou possam induzir o uso de chupetas, bicos ou 

mamadeiras ou o uso de outros alimentos substitutivos do leite materno. 
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§ 2
o
 Os materiais educativos que tratam da alimentação de lactentes não poderão ser produzidos ou 

patrocinados por distribuidores, fornecedores, importadores ou fabricantes de produtos abrangidos por esta 

Lei. 

Art. 20. As instituições responsáveis pela formação e capacitação de profissionais de saúde incluirão a 

divulgação e as estratégias de cumprimento desta Lei como parte do conteúdo programático das disciplinas 

que abordem a alimentação infantil. 

Art. 21. Constitui competência prioritária dos profissionais de saúde estimular e divulgar a prática do 

aleitamento materno exclusivo até os 6 (seis) meses e continuado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. 

Art. 22. As instituições responsáveis pelo ensino fundamental e médio promoverão a divulgação desta 

Lei. 

CAPÍTULO V 

Disposições Gerais 

Art. 23. Compete aos órgãos públicos, sob a orientação do gestor nacional de saúde, a divulgação, 

aplicação, vigilância e fiscalização do cumprimento desta Lei. 

Parágrafo único. Os órgãos competentes do poder público, em todas as suas esferas, trabalharão em 

conjunto com as entidades da sociedade civil, com vistas na divulgação e no cumprimento dos dispositivos 

desta Lei. 

Art. 24. Os alimentos para lactentes atenderão aos padrões de qualidade dispostos em regulamento. 

Art. 25. As mamadeiras, bicos e chupetas não conterão mais de 10 (dez) partes por bilhão de quaisquer 

N-nitrosaminas e, de todas essas substâncias em conjunto, mais de 20 (vinte) partes por bilhão. 

§ 1
o
 O órgão competente do poder público estabelecerá, sempre que necessário, a proibição ou a restrição 

de outras substâncias consideradas danosas à saúde do público-alvo desta Lei. 

§ 2
o
 As disposições deste artigo entrarão em vigor imediatamente após o credenciamento de laboratórios 

pelo órgão competente. 

Art. 26. Os fabricantes, importadores e distribuidores de alimentos terão o prazo de 12 (doze) meses, 

contado a partir da publicação desta Lei, para implementar as alterações e adaptações necessárias ao seu fiel 

cumprimento.(Vide Lei nº 11.460, de 2007) 

Parágrafo único. Relativamente aos fabricantes, importadores e distribuidores de bicos, chupetas e 

mamadeiras, o prazo referido no caput deste artigo será de 18 (dezoito) meses. 

Art. 27. O órgão competente do poder público, no âmbito nacional, estabelecerá, quando oportuno e 

necessário, novas categorias de produtos e regulamentará sua produção, comercialização e publicidade, com a 

finalidade de fazer cumprir o objetivo estabelecido no caput do art. 1
o
 desta Lei. 

Art. 28. As infrações aos dispositivos desta Lei sujeitam-se às penalidades previstas na Lei n
o
 6.437, de 

20 de agosto de 1977. 

Parágrafo único. Com vistas no cumprimento dos objetivos desta Lei, aplicam-se, no que couber, as 

disposições da Lei n
o
 8.078, de 11 de setembro de 1990, e suas alterações, do Decreto-Lei n

o
 986, de 21 de 

outubro de 1969, da Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 1990, e dos demais regulamentos editados pelos órgãos 

competentes do poder público. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11460.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6437.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6437.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0986.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0986.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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Art. 29. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo. 

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 3 de janeiro de 2006; 185
o
 da Independência e 118

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 

Luiz Carlos Guedes Pinto 

Saraiva Felipe 

Ivan João Guimarães Ramalho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.1.2006 
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Anexo 3.  

Decreto 8.556 de 3 de novembro de 2015, que regulamenta a Lei 11.265/06 

               Presidência da República 

          Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 8.552, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015 

Regulamenta a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a comercialização de alimentos para lactentes e 

crianças de primeira infância e de produtos de puericultura correlatos. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da 

Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 29 da Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, 

DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a  Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a comercialização de 

alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de puericultura correlatos. 

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º Este Decreto aplica-se à comercialização, à publicidade e às práticas correlatas, à  qualidade  e  às  informações  

de  uso  dos  seguintes  produtos,  fabricados  no  País  ou importados: 

I - alimentos de transição e alimentos à base de cereais, indicados para lactentes ou crianças de primeira infância, e 

outros alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados ou apresentados como apropriados para a 

alimentação de lactentes e crianças de primeira infância; 

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; e 

VII - mamadeiras, bicos e chupetas. 

Art. 3º Para os fins deste Decreto considera-se: 

I - alimento substituto do leite materno ou humano - alimento comercializado ou de alguma forma apresentado 

como substituto parcial ou total do leite materno ou humano 

II  -  alimento de transição para lactentes e crianças de primeira infância  -  alimento industrializado para uso 

direto ou empregado em preparado caseiro, utilizado como complemento do leite materno ou de fórmulas infantis, 

introduzido na alimentação de lactentes e crianças de primeira infância para promover a adaptação progressiva aos 

alimentos comuns e propiciar a alimentação balanceada e adequada às suas necessidades, respeitada sua maturidade 

fisiológica e seu desenvolvimento neuropsicomotor; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.552-2015?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11265.htm
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III - alimento à base de cereais para lactentes e crianças de primeira infância - alimento à base de cereais próprio para a 

alimentação de lactentes após o sexto mês e de crianças de primeira infância, respeitada sua maturidade fisiológica e 

seu desenvolvimento neuropsicomotor; 

IV - amostra - uma unidade de produto fornecida gratuitamente, uma única vez; 

V - apresentação especial - forma de apresentação de produto relacionada à promoção comercial para induzir a 

aquisição ou a venda, como embalagens promocionais, embalagens de fantasia ou conjuntos que agreguem outros 

produtos não abrangidos por este Decreto; 

VI - autoridade de saúde - pessoa investida em cargo ou função pública que exerça atividades relacionadas à saúde; 

VII - autoridade fiscalizadora - autoridade sanitária integrante do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ou de órgão 

de proteção e defesa do consumidor da administração pública, direta ou indireta, nas esferas federal, estadual, distrital 

ou municipal; 

VIII - bico - objeto apresentado ou indicado para o processo de sucção nutritiva da criança, com a finalidade de 

administrar ou veicular alimentos ou líquidos em recipiente ou sobre a mama; 

IX - kit ou conjunto - conjunto de produtos de marcas, formas ou tamanhos diferentes acondicionados na mesma 

embalagem; 

X - criança - indivíduo de até doze anos de idade incompletos; 

XI - criança de primeira infância ou criança pequena - criança de doze meses a três anos de idade; 

XII - chupeta - produto destinado à sucção sem a finalidade de administrar alimentos, medicamentos ou líquidos; 

XIII - destaque - mensagem gráfica ou sonora que ressalta determinada advertência, frase ou texto; 

XIV - doação - fornecimento gratuito de produto em quantidade superior à caracterizada como amostra; 

XV - distribuidor - pessoa física ou jurídica, do setor público ou privado, envolvida direta ou indiretamente na 

comercialização ou importação, por atacado ou varejo, de um ou mais produtos abrangidos por este Decreto; 

XVI - exposição especial - qualquer forma de expor um produto para destacá-lo dos demais  no  estabelecimento 

comercial,  como  vitrine,  ponta  de  gôndola,  empilhamento de produtos em forma de pirâmide ou ilha, engradados, 

ornamentação de prateleiras ou formas definidas em regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

Anvisa; 

XVII - embalagem - recipiente, pacote ou envoltório destinado a garantir a conservação e a facilitar o transporte e o 

manuseio dos produtos; 

XVIII - entidade associativa reconhecida nacionalmente -  associação que  congrega médicos ou nutricionistas que 

possua representação em todas as regiões brasileiras e em, no mínimo, cinquenta por cento dos estados de cada região; 

XIX - entidade científica de ensino e pesquisa -  universidade, faculdade, faculdade integrada, escola superior ou 

centro de educação tecnológica, reconhecida pelo Ministério da Educação; 

XX - fabricante - entidade privada ou pública envolvida na fabricação de produto abrangido por este Decreto; 

XXI - figura ou ilustração humanizada - foto, desenho ou representação de personagens infantis, seres vivos ou 

inanimados, de forma estilizada ou não, representados com características físicas ou comportamentais próprias dos seres 

humanos; 
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XXII - fórmula infantil para lactentes - produto em forma líquida ou em pó destinado à alimentação de lactentes até o 

sexto mês, sob prescrição, em substituição total ou parcial do leite materno ou humano, para satisfação de suas 

necessidades nutricionais; 

XXIII - fórmula infantil  para  necessidades dietoterápicas específicas  -  produto  cuja composição tenha sido alterada 

para atender às necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas ou patológicas temporárias ou 

permanentes, não amparada pelo regulamento técnico específico de fórmulas infantis; 

XXIV - fórmula infantil de seguimento para lactentes - produto em forma líquida ou em pó utilizado por indicação de 

profissional qualificado como substituto do leite materno ou humano, a partir do sexto mês de idade do lactente; 

XXV - fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância - produto em forma líquida ou em pó 

utilizado como substituto do leite materno ou humano para crianças de primeira infância; 

XXVI - fórmula de nutrientes para recém-nascidos de alto risco - composto de nutrientes apresentado ou indicado para 

a alimentação de recém-nascidos de alto risco; 

XXVII - importador - pessoa jurídica que pratique a importação de produto abrangido por este Decreto; 

XXVIII - lactente - criança com idade de até onze meses e vinte e nove dias; 

XXIX - leite - produto em forma líquida ou em pó, oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de 

higiene, de animais de todas as espécies, sadios, alimentados e descansados; 

XXX - leite modificado - leite em forma líquida ou em pó, de composição modificada por meio de subtração ou adição 

de constituintes; 

XXXI - mamadeira -  objeto para administração de  produto líquido ou pastoso para crianças, constituída de bico 

e recipiente, podendo ter anel retentor para manter acoplados o bico e o recipiente; 

XXXII - material educativo - material escrito ou audiovisual destinado ao público para orientar quanto à alimentação 

de lactentes e de crianças de primeira infância ou sobre a adequada utilização de produtos destinados a lactentes e 

crianças de primeira infância, tais como  folhetos,  livros,  artigos  em  periódico  leigo,  fitas  cassetes,  fitas  de  vídeo,  

sistema eletrônico de informações e outros; 

XXXIII - material técnico-científico - material elaborado com informações comprovadas sobre produtos ou 

relacionadas ao domínio de  conhecimento da  nutrição e  da  pediatria, destinado a profissionais e pessoal de saúde; 

XXXIV - painel principal ou painel frontal - área mais facilmente visível em condições usuais de exposição, onde 

estão escritas, em sua forma mais relevante, a denominação de venda, a marca e, se houver, o logotipo; 

XXXV - patrocínio - custeio total ou parcial de materiais, de programa de rádio ou de televisão, de páginas e demais 

conteúdos da internet e outros tipos de mídia, de evento, de projeto comunitário, de atividade cultural, artística, 

esportiva, de pesquisa ou de atualização científica, ou custeio direto ou indireto de profissionais da área da saúde para 

participação em atividades ou incentivo de qualquer espécie; 

XXXVI - promoção comercial - conjunto de atividades informativas e de persuasão, procedente de empresas 

responsáveis pela produção, manipulação, distribuição ou comercialização dos produtos abrangidos por este Decreto, 

incluindo a divulgação, por meios audiovisuais, auditivos e visuais, com o objetivo de induzir a aquisição ou a venda 

de um determinado produto; 

XXXVII - recém-nascido de alto risco - aquele que: 

a) nasce prematuro, com menos de trinta e quatro semanas de idade gestacional; 

b) nasce com peso inferior a um mil e quinhentos gramas; ou 
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c) apresenta patologia que necessita de tratamento intensivo logo após o nascimento; XXXVIII   -   representante   

comercial   -   vendedores,   promotores,   demonstradores, representantes da  empresa  e  de  vendas  ou  outros  

profissionais  remunerados, direta  ou indiretamente, pelos fabricantes, fornecedores ou importadores dos produtos 

abrangidos por este Decreto; 

XXXIX - rótulo - inscrição, legenda, imagem, matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, 

gravada, gravada em relevo, litografada, colada ou fundida sobre a superfície do recipiente, do produto ou de sua 

embalagem; 

XL - similar de origem vegetal - alimento em forma líquida ou em pó que contenha proteína vegetal, comercializado 

ou apresentado como alternativa de consumo para o leite; e 

XLI - similar de origem vegetal misto - similar de origem vegetal que apresenta em sua composição proteínas de 

origem não vegetal. 

CAPÍTULO II DO COMÉRCIO E DA PUBLICIDADE 

Art. 4º É vedada a promoção comercial dos produtos referidos nos incisos II, IV e VII do caput do art. 2º em 

quaisquer meios de comunicação, incluídas a publicidade indireta ou oculta e a divulgação por meios eletrônicos, 

escritos, auditivos e visuais. 

Parágrafo único.   A vedação à promoção  comercial  referida  no caput aplica-se  a estratégias promocionais, como 

exposições especiais e de descontos de preço, cupons de descontos, prêmios, brindes, vendas vinculadas a produtos não 

sujeitos ao disposto neste Decreto, apresentações especiais ou outras estratégias estabelecidas em regulamentação da 

Anvisa. 

Art. 5º A promoção comercial dos alimentos infantis referidos nos incisos I, III e VI do caput do art. 2º incluirá, 

com destaque visual ou auditivo, observado o correspondente meio de divulgação, os seguintes dizeres: 

I - para produtos referidos nos incisos III e VI do caput do art. 2º: “O Ministério da Saúde informa: o aleitamento 

materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais”; e 

II - para produtos referidos no inciso I do caput do art. 2º: “O Ministério da Saúde informa: após os 6 (seis) 

meses de idade, continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos”. 

§  1º Os  dizeres  veiculados por  escrito  serão  legíveis  e  apresentados em  moldura, próximos aos produtos, no 

mesmo sentido espacial de outros textos informativos, quando presentes. 

§ 2º Os caracteres de que trata o § 1º deverão ser apresentados em caixa alta, em negrito e ter, no mínimo, vinte 

por cento do tamanho do maior caractere presente na promoção comercial, com tamanho mínimo de dois milímetros. 

§ 3º Os destaques auditivos serão apresentados de forma pausada, clara e audível. 

Art. 6º É vedada a atuação de representantes comerciais nas unidades de saúde, exceto para a  comunicação de  

aspectos  técnico-científicos dos  produtos  a  médicos  pediatras  e nutricionistas. 

Parágrafo único.  Constitui dever do fabricante, distribuidor ou importador informar os seus representantes comerciais e 

as agências de publicidade contratadas sobre o disposto neste Decreto. 

Art. 7º Os fabricantes, distribuidores e importadores somente poderão fornecer amostras dos produtos referidos nos 

incisos I, III, IV e VI do caput do art. 2º aos médicos pediatras e aos nutricionistas por ocasião do lançamento do 

produto, observado o disposto no art. 17. 

§ 1º Para os efeitos deste Decreto, o lançamento nacional, em todo o território brasileiro, será feito no prazo máximo de 

dezoito meses. 
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§ 2º O marco inicial para a contagem do prazo referido no §1º será disciplinado em regulamentação especifica da 

Anvisa. . 

§ 3º É vedada a distribuição de amostra por ocasião de relançamento do produto ou de mudança de marca do produto 

sem modificação significativa em sua composição nutricional. 

§ 4º Para afastar a vedação prevista no § 3º, o fabricante, distribuidor ou importador comprovará a modificação 

significativa na composição nutricional à autoridade fiscalizadora competente. 

§ 5º É vedada a distribuição de amostras de mamadeiras, bicos, chupetas e fórmula de nutrientes para recém-nascido 

de alto risco. 

§ 6º A amostra de fórmula infantil para lactentes somente será ofertada mediante prévia solicitação de médico pediatra 

ou de nutricionista e será acompanhada de protocolo de entrega da empresa, com cópia para o profissional de saúde 

solicitante. 

Art. 8º Os fabricantes, importadores e distribuidores dos produtos abrangidos por este Decreto somente poderão 

conceder patrocínios às entidades científicas de ensino e pesquisa ou às entidades associativas reconhecidas 

nacionalmente, vedado o patrocínio a pessoas físicas. 

§  1º  As  associações filiadas às  entidades associativas reconhecidas nacionalmente poderão receber os patrocínios 

de que trata o caput somente após a prévia aprovação das entidades associativas reconhecidas nacionalmente. 

§  2º As  entidades  beneficiadas  não  permitirão  que  as  empresas  a  que  se  refere o caput realizem promoção 

comercial de seus produtos em eventos patrocinados. 

§ 3º As empresas patrocinadoras se limitarão à distribuição de material técnico-científico durante o evento patrocinado. 

§ 4º Os eventos patrocinados incluirão nos materiais de divulgação o seguinte destaque: “Este evento recebeu 

patrocínio de empresas privadas, em conformidade com a  Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006”. 

Art. 9º São proibidas doações ou vendas a preços reduzidos dos produtos abrangidos por este Decreto às 

maternidades e às instituições que prestem assistência a crianças. 

§  1º A  proibição  não  se  aplica  às  doações  ou  às  vendas  a  preços  reduzidos  em situações de excepcional 

necessidade individual ou coletiva, a critério da autoridade fiscalizadora. 

§ 2º Autorizada a doação ou a venda a preço reduzido, conforme previsto no § 1º, o fornecimento será mantido 

continuamente pelo período necessário ao lactente destinatário. 

§ 3º Para os fins do disposto no § 1º, será permitida a impressão do nome e do logotipo do doador ou do vendedor, 

vedada a publicidade dos produtos. 

§ 4º A doação para fins de pesquisa somente será permitida com apresentação de protocolo aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da instituição a que o profissional responsável pela pesquisa estiver vinculado, 

observadas as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Saúde e pela Anvisa. 

§ 5º O produto objeto de doação para pesquisa conterá, como identificação, no painel frontal e com destaque, a 

expressão “Doação para pesquisa, de acordo com a  Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006”. 

§ 6º A expressão prevista no § 5º será legível, apresentada em moldura, no mesmo sentido espacial do texto 

informativo, com caracteres apresentados em caixa alta, em negrito, e ter, no mínimo, cinquenta por cento do tamanho 

da fonte do texto informativo de maior letra, excluída a marca comercial, desde que atendido o tamanho mínimo de dois 

milímetros. 

CAPÍTULO III  DA ROTULAGEM 
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Art. 10.  Nas embalagens ou nos rótulos de fórmula infantil para lactentes e de fórmula infantil de seguimento para 

lactentes, é vedado: 

I - utilizar fotos, desenhos ou representações gráficas que não sejam necessárias para ilustrar métodos de preparação ou 

de uso do produto, exceto o uso de marca ou de logomarca, desde  que  não  utilize  imagem  de  lactente, de  criança 

pequena ou  de  outras figuras ou ilustrações humanizadas 

II - utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite materno, como 

“leite humanizado”, “leite maternizado”, “substituto do leite materno” ou outras estabelecidas em regulamentação da 

Anvisa; 

III - utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem os seus filhos; 

IV - utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, 

como “baby”, “kids”, “ideal para o bebê”, “primeiro crescimento” ou outras estabelecidas em regulamentação da 

Anvisa; 

V - utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou de 

segurança; 

VI - utilizar frases ou expressões que indiquem as condições de saúde para as quais o produto seja adequado; e 

VII - promover os produtos do fabricante ou de outros estabelecimentos. 

§ 1º  Os rótulos exibirão no painel principal, em moldura, de forma legível, horizontal, de fácil visualização, em cores 

contrastantes e em caracteres com  tamanho mínimo de dois milímetros, o destaque: “AVISO IMPORTANTE: Este 

produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de 1 (um) ano de idade, com indicação expressa 

de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe- filho”. 

§ 2º  Os rótulos exibirão destaque para advertir sobre os riscos do preparo inadequado, com instruções sobre a correta 

preparação do produto, sobre as medidas de higiene a serem observadas  e  sobre  a  dosagem  para  diluição,  quando  

for  o  caso,  nos  termos  de regulamentação da Anvisa. 

Art. 11.  Nas embalagens ou nos rótulos de fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância, é 

vedado: 

I - utilizar fotos, desenhos ou representações gráficas que não sejam necessárias para ilustrar métodos de preparação ou 

de uso do produto, exceto o uso de marca ou de logomarca, desde  que  não  utilize  imagem  de  lactente, de  criança 

pequena ou  de  outras figuras ou ilustrações humanizadas; 

II - utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite materno, como 

“leite humanizado”, “leite maternizado”, “substituto do leite materno” ou outras estabelecidas em regulamentação da 

Anvisa; 

III - utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem os seus filhos; 

IV - utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, 

como “baby”, “kids”, “ideal para o bebê”, “primeiro crescimento” ou outras estabelecidas em regulamentação da 

Anvisa; 

V - utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou de 

segurança; 

VI - utilizar marcas sequenciais presentes nas fórmulas infantis de seguimento para lactentes; e 

VII – promover os produtos do fabricante ou de outros estabelecimentos 
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§ 1º  Os rótulos exibirão no painel principal, em moldura, de forma legível, horizontal, de fácil visualização, em cores 

contrastantes e em caracteres com  tamanho mínimo de dois milímetros,  o  destaque:  “AVISO  IMPORTANTE:  

Este  produto  não  deve  ser  usado  para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade. O aleitamento materno 

evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais”. 

§ 2º  Os rótulos exibirão destaque para advertir sobre os riscos do preparo inadequado, com instruções sobre a correta 

preparação do produto, sobre as medidas de higiene a serem observadas e sobre a dosagem para a diluição, quando for 

o caso, vedada a utilização de figuras de mamadeira, nos termos de regulamentação da Anvisa. 

Art. 12.  As embalagens ou os rótulos de fórmulas infantis para atender às necessidades dietoterápicas  específicas  

exibirão  informações  sobre  as  características  específicas  do alimento, vedada a indicação de condições de saúde 

para as quais o produto possa ser utilizado. 

Parágrafo único. O disposto no art. 10 aplica-se aos produtos a que se refere o caput. Art. 13.  Às embalagens ou aos 

rótulos de leites fluidos ou em pó, leites modificados e similares de origem vegetal, é vedado: 

I - utilizar fotos, desenhos ou representações gráficas que não sejam necessárias para ilustrar métodos de preparação ou 

de uso do produto, exceto o uso de marca ou de logomarca, desde que não utilize imagem de lactente, de criança 

pequena ou de outras figuras, ilustrações humanizadas ou que induzam ao uso do produto para essas faixas etárias; 

II - utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite materno, como 

“leite humanizado”, “leite maternizado”, “substituto do leite materno” ou outras estabelecidas em regulamentação da 

Anvisa; 

III - utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem os seus filhos; 

IV - utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, 

como “baby”, “kids”, “ideal para o bebê”, “primeiro crescimento” ou outras estabelecidas em regulamentação da 

Anvisa; 

V - utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou de 

segurança; e 

VI - promover os produtos do fabricante ou de outros estabelecimentos que se destinem a lactentes. 

§ 1º  Os rótulos exibirão no painel principal, em moldura, de forma legível, horizontal, de fácil visualização, em 

cores contrastantes e em caracteres com  tamanho mínimo de dois milímetros, os seguintes destaques: 

I - no caso de leite desnatado ou semidesnatado, com ou sem adição de nutrientes essenciais - “AVISO 

IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de médico 

ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou 

mais”; 

II - no caso de leite integral ou similar de origem vegetal ou misto, enriquecido ou não - 

“AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1  (um)  ano  de  idade,  

a  não  ser  por  indicação  expressa  de  médico  ou  nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é 

recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais”. 

III - no caso de leite modificado - “AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças 

menores de 1 (um) ano de idade. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos 

de idade ou mais”. 

§ 2º  É vedada a indicação, por qualquer meio, de leites condensados e/ou aromatizados para a alimentação de lactentes 

e de crianças de primeira infância. 
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Art. 14.  Nas embalagens ou nos rótulos de alimentos de transição, de alimentos à base de cereais indicados para 

lactentes e crianças de primeira infância e de alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados ou 

apresentados como apropriados para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância, é vedado: 

I - utilizar ilustrações, fotos ou imagens de lactentes ou de crianças de primeira infância; 

II - utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem os seus filhos; 

III - utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como apropriado ou preferencial para a 

alimentação de lactente menor de seis meses de idade, como “baby”, “kids”, “ideal para o bebê”, “primeiro 

crescimento” ou outras estabelecidas em regulamentação da Anvisa; 

IV - utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou de 

segurança; e 

V - promover as fórmulas infantis, os leites, os produtos com base em leite e os cereais que possam ser administrados 

por mamadeira. 

§ 1º A idade a partir da qual os produtos poderão ser utilizados constará do painel frontal dos rótulos. 

§ 2º Os rótulos exibirão no painel principal, em moldura, de forma legível, horizontal, de fácil visualização, em cores 

contrastantes e em caracteres com  tamanho mínimo de dois milímetros, o destaque: “O Ministério da Saúde 

adverte: Este produto não deve ser usado para crianças menores de 6 (seis) meses de idade, a não ser por indicação 

expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) 

anos de idade ou mais”. 

Art. 15.  Nas embalagens ou nos rótulos de fórmula de nutrientes para recém-nascido de alto risco, é vedado: 

I - utilizar fotos, desenhos ou representações gráficas que não sejam necessárias para ilustrar métodos de preparação ou 

de uso do produto, exceto o uso de marca ou de logomarca, desde que não utilize imagem de lactente, criança pequena 

ou de outras figuras ou ilustrações humanizadas; 

II  -  utilizar denominações ou  frases que  sugiram a  necessidade de  complementos, suplementos ou de 

enriquecimento ao leite materno; 

III - utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem os seus filhos; 

IV - utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, 

como “baby”, “kids”, “ideal para o bebê”, “primeiro crescimento” ou outras estabelecidas em regulamentação da 

Anvisa; 

V - utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou de 

segurança; e 

VI - promover os produtos do fabricante ou de outros estabelecimentos. 

§ 1º  Os rótulos exibirão no painel frontal o destaque: “AVISO IMPORTANTE: Este produto somente deve ser usado 

para suplementar a alimentação do recém-nascido de alto risco mediante prescrição médica, de uso exclusivo em 

unidades hospitalares”. 

§ 2º  Os rótulos exibirão no painel principal, em moldura, de forma legível, horizontal, de fácil visualização, em cores 

contrastantes e em caracteres com  tamanho mínimo de dois milímetros, o destaque: “O Ministério da Saúde 

adverte: o leite materno possui os nutrientes essenciais para o crescimento e o desenvolvimento da criança nos primeiros 

anos de vida”. 
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§ 3º  Os rótulos exibirão destaque para advertir sobre os riscos do preparo inadequado, com instruções sobre a correta 

preparação do produto, sobre as medidas de higiene e sobre a dosagem para a diluição, quando for o caso, nos termos de 

regulamentação da Anvisa. 

§ 4º  O produto referido neste artigo é de uso hospitalar exclusivo, vedada sua comercialização fora do âmbito dos 

serviços de saúde. 

Art. 16. Nas embalagens ou nos rótulos de mamadeiras, bicos e chupetas, é vedado: I - utilizar fotos, imagens de 

crianças ou ilustrações humanizadas; 

II - utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem os seus filhos; 

III - utilizar frases, expressões ou ilustrações que sugiram semelhança desses produtos com a mama ou o mamilo; 

IV - utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como apropriado para o uso infantil, como 

“baby”, “kids”, “ideal para o bebê”, “ortodôntica” ou outras estabelecidas em regulamentação da Anvisa; 

V - utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou de 

segurança; e 

VI - promover os produtos do fabricante ou de outros estabelecimentos. 

§ 1º  Os rótulos exibirão no painel principal, em moldura, de forma legível, horizontal, de fácil visualização, em cores 

contrastantes e em caracteres com  tamanho mínimo de dois milímetros, o destaque: “O Ministério da Saúde 

adverte: a criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. O uso de mamadeira, bico ou 

chupeta prejudica o aleitamento materno”. 

§ 2º  É obrigatório o uso de embalagens e rótulos em mamadeiras, bicos ou chupetas, com instruções de uso, nos 

termos de regulamentação da Anvisa. 

Art. 17.  Os rótulos de amostras dos produtos abrangidos por este Decreto exibirão no painel principal, em moldura, 

de forma legível, horizontal, de fácil visualização, em  cores contrastantes e em caracteres com tamanho mínimo de 

dois milímetros, o seguinte destaque: “Amostra grátis para avaliação profissional. Proibida a distribuição a mães, 

gestantes e familiares”. 

CAPÍTULO IV DA EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO PÚBLICO  

Art. 18.  Os órgãos públicos da área de saúde, de educação e de pesquisa e as entidades associativas de  

médicos pediatras e  nutricionistas participarão do  processo de divulgação das  informações sobre  a  alimentação 

de  lactentes e  de  crianças de  primeira infância, inclusive quanto à formação e à capacitação de pessoas. 

Art. 19.  Os materiais educativos e técnico-científicos sobre alimentação de lactentes e de crianças de primeira 

infância e sobre os produtos referidos no art. 2º atenderão ao disposto neste Decreto e incluirão informações explícitas, 

de forma clara, legível e compreensível sobre: 

I - benefícios da amamentação e sua superioridade quanto comparada aos seus substitutos; 

II - orientação sobre a alimentação adequada da gestante e da nutriz, com ênfase no preparo para o início e a 

manutenção do aleitamento materno até dois anos de idade ou mais; 

III - efeitos negativos do uso de mamadeira, bico ou chupeta sobre o aleitamento natural, em especial as dificuldades 

para o retorno à amamentação e os inconvenientes do preparo dos alimentos e da higienização desses produtos; 

IV - implicações econômicas da opção pelos alimentos substitutivos do leite materno ou humano; 

V - prejuízos causados à saúde do lactente pelo uso desnecessário ou inadequado de alimentos artificiais; e 
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VI - relevância do desenvolvimento de hábitos educativos e culturais reforçadores da utilização dos alimentos 

constitutivos da dieta familiar. 

§ 1º  Os materiais educativos e técnico-científicos, incluídos os de profissionais e de autoridades de saúde, não 

conterão imagens ou textos que recomendem ou possam induzir o uso de chupetas, bicos, mamadeiras ou o uso de 

alimentos substitutivos do leite materno. 

§  2º   Os  materiais  educativos  sobre  alimentação  de  lactentes  não  poderão  ser produzidos ou patrocinados por 

distribuidores, fornecedores, importadores ou fabricantes de produtos abrangidos por este Decreto. 

Art. 20.  As instituições responsáveis pela formação e capacitação de profissionais de saúde incluirão a divulgação e as 

estratégias de cumprimento do disposto neste Decreto como parte do conteúdo programático das disciplinas que 

abordem a alimentação infantil. 

Art. 21.  Os profissionais de saúde devem estimular e divulgar a prática do aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses e continuado até os dois anos de idade ou mais. 

Art. 22.  As instituições de ensino responsáveis pelo ensino fundamental e médio promoverão a divulgação do disposto 

neste Decreto. 

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23.  Competem aos órgãos e às entidades públicas em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, em conjunto 

com as entidades da sociedade civil e sob a orientação do Ministério da Saúde e da Anvisa, a divulgação, a aplicação, a 

vigilância e a fiscalização do cumprimento do disposto neste DecretoParágrafo único. Os órgãos e as entidades públicas 

em âmbito federal, estadual, distrital e  municipal trabalharão em  conjunto com  as  entidades da  sociedade civil,  

com  vistas  à divulgação e ao cumprimento dos dispositivos deste Decreto. 

Art. 24.  Os alimentos para lactentes atenderão aos padrões de qualidade dispostos em Resolução editada pela Anvisa. 

Art. 25.  As mamadeiras, os bicos e as chupetas não conterão mais de dez partes por bilhão de qualquer N-

nitrosamina, nem mais de vinte partes por bilhão dessas substâncias em conjunto. 

§ 1º  A Anvisa estabelecerá, sempre que necessário, a proibição ou a restrição de substâncias danosas à saúde de 

lactantes, lactentes e crianças de primeira infância. 

§ 2º  As determinações contidas neste artigo serão fiscalizadas por intermédio da rede de laboratórios de saúde 

pública instituída nos termos da   alínea  “ b”  do  inciso  III  do  caput do art. 16 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990. 

§  3º   Fica  a  Anvisa  autorizada  a  credenciar  laboratórios  para  atuar  de  maneira complementar à rede referida 

no § 2º. 

Art. 26.  A Anvisa poderá estabelecer novas categorias de produtos e regulamentar sua produção, comercialização e 

promoção comercial, com  a finalidade de cumprir o objetivo estabelecido no caput do art. 1º da Lei nº 11.265, de 

2006.  

Art. 27.   A infração a dispositivo da  Lei nº 11.265, de 2006, ou  a dispositivo deste 

Decreto sujeita o infrator às penalidades previstas na  Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

Parágrafo único.  Aplicam-se às situações regidas por este Decreto, no que couber, as disposições da  Lei nº 8.078, de 

11 de setembro de 1990, do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, da  Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

e dos demais regulamentos editados pelos órgãos e pelas entidades públicas competentes. 

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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§ 1º  Os estabelecimentos terão prazo de um ano, contado da data de publicação deste 

Decreto, para adequação da rotulagem de seus produtos às regras dispostas neste Decreto. 

§ 2º  Os produtos fabricados até o fim do período de que trata o § 1º poderão ser comercializados até o fim do 

prazo de sua validade. 

Brasília, 3 de novembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Marcelo Costa e Castro 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.11.2015* 
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Anexo 4.  

Questionário: Fórmulas infantis e produtos de puericultura correlatos. 

1.Nome do entrevistador 

- Cristiano (1)  

- Maria Ines (2)  

- Lucilene (3)  

- Karine (4)  

- Enilce (5)  

- Arlete (6)  

- Margareth (7)  

- Gloria (8)  

- Patricia (9)  

2.Tipo do estabelecimento 

- Farmacia (1)  

- Supermercado (2)  

- Loja (3)  

- Outros (4)  

3.Nome "fantasia" do estabelecimento __________________ 

4.Endereço do estabelecimento (com o numero da loja) __________________ 

5.Bairro __________________ 

6.### Primeiramente observe o estabelecimento ### 

Assinale os itens que o estabelecimento comercializa: 

- Formulas Infantis (1)  

- Formulas Infantis de Seguimento (2)  

- Formulas de Seguimento para Primeira Infancia (3)  

- Formulas para Necessidades Especiais (4)  
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- Leites Fluidos (5)  

- Leite em po (6)  

- Leites Modificados (7)  

- Leites de Origem Vegetal (8)  

- Alimentos de transicao (9)  

- Mamadeiras (10)  

- Bicos (11)  

- Chupetas (12)  

- Protetor de Mamilo (13)  

- Outros (14)  

7.### Avaliação das Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento ###   

Comercializa Fórmulas Infantis ou Fórmulas Infantis de Seguimento para Lactentes? 

- Nao (0)  

- Sim, sem promoção comercial (1)   

- Sim, com promoção comercial (2)  

8.Nome do produto em desacordo __________________ 

9.Nome da empresa de Fórmula Infantil ou Fórmula de Seguimento para Lactentes em desacordo 

- Nestlé (1)  

- Mead-Johnson (2)  

- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbot (5)  

- Outros (6)  

10.Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes#1 
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- Exposição Especial (1)  

- Descontos Individuais (2)  

- Descontos Progressivos (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um (4)  

- Cupons de Desconto (5)  

- Pôsteres ou Cartazes (6)  

- Vendas vinculadas (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

11.Algum outro produto em desacordo? 

- Sim (1)  

- Não (2) 

12.Nome do produto em desacordo#2 _________________ 

13. Nome da empresa de Fórmula Infantil ou Fórmula de Seguimento para Lactentes em desacordo#2 

- Nestlé (1)  

- Mead-Johnson (2)  

- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  

14.Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes#2 
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- Exposição Especial  (1)  

- Descontos Individuais (2)  

- Descontos Progressivos (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um (4)  

- Cupons de Desconto (5)  

- Pôsteres ou Cartazes (6)  

- Vendas vinculadas (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

15.Algum outro produto em desacordo? #3 

- Sim (1)  

- Não (0)   

16. Nome do produto em desacordo#3 __________________ 

17.Nome da empresa de Fórmula Infantil ou Fórmula de Seguimento para Lactentes em desacordo#3 

- Nestlé (1)  

- Mead-Johnson (2)  

- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  

18.Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes#3 
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- Exposição Especial   (1)  

- Descontos Individuais (2)  

- Descontos Progressivos (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um (4)  

- Cupons de Desconto (5)  

- Pôsteres ou Cartazes (6)  

- Vendas vinculadas (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

19.Algum outro produto em desacordo? #4  

- Sim (1)  

- Não (0)   

20. Nome do produto em desacordo#4 __________________ 

21.Nome da empresa de Fórmula Infantil ou Fórmula de Seguimento para Lactentes em desacordo#4 

- Nestlé (1)  

- Mead-Johnson (2)  

- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  

22.Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes#4 
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- Exposição Especial (1)  

- Descontos Individuais (2)  

- Descontos Progressivos (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um (4)  

- Cupons de Desconto (5)  

- Pôsteres ou Cartazes (6)  

- Vendas Vinculadas (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

23.Algum outro produto em desacordo? #5 

- Sim (1)  

- Não (0)   

24.Nome do produto em desacordo#5 _________________ 

25.Nome da empresa de Fórmula Infantil ou Fórmula de Seguimento para Lactentes em desacordo#5 

- Nestlé (1)  

- Mead-Johnson (2)  

- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  

26.Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes#5 
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- Exposição Especial (1)  

- Descontos Individuais (2)  

- Descontos Progressivos (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um (4)  

- Cupons de Desconto (5)  

- Pôsteres e Cartazes (6)  

- Vendas Vinculadas (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12) 

27.Algum outro produto em desacordo? #6 

- Sim (1)  

- Não (0)  

28.Nome do produto em desacordo#6 __________________ 

29. Nome da empresa de Fórmula Infantil ou Fórmula de Seguimento para Lactentes em desacordo#6 

- Nestlé (1)  

- Mead-Johnson (2)  

- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  

30.Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes#6 
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- Exposição Especial (1)  

- Descontos Individuais (2)  

- Descontos Progressivos (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um (4)  

- Cupons de Descontos (5)  

- Pôsteres ou Cartazes (6)  

- Vendas Vinculadas (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12) 

31.Algum outro produto em desacordo? #7 

- Sim (1)  

- Não (0) 

32.Nome do produto em desacordo#7 __________________ 

33.Nome da empresa de Fórmula Infantil ou Fórmula de Seguimento para Lactentes em desacordo#7 

- Nestlé (1)  

- Mead-Johnson (2)  

- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  

34.Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes#7 
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- Exposição Especial (1)  

- Descontos Individuais (2)  

- Descontos Progressivos (3)  

- Dois pelo preço de um (4)  

- Cupons de Desconto (5)  

- Pôsters ou Cartazes (6)  

- Vendas Vinculadas (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

 

35.Algum outro produto em desacordo? #8 

- Sim (1)  

- Não (0)   

36.Nome do produto em desacordo#8 __________________ 

37.Nome da empresa de Fórmula Infantil ou Fórmula de Seguimento para Lactentes em desacordo#8 

- Nestlé (1)  

- Mead-Johnson (2)  

- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  
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38.Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes#8 

- Exposição Especial  (1)  

- Descontos Individuais  (2)  

- Descontos Progressivos  (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um  (4)  

- Cupons de Desconto  (5)  

- Pôsters ou Cartazes (6)  

- Vendas Vinculadas (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

39.Algum outro produto em desacordo? #9 

- Sim (1)  

- Não (0)   

40.Nome do produto em desacordo#9 __________________ 

41.Nome da empresa de Fórmula Infantil ou Fórmula de Seguimento para Lactentes em desacordo#9 

- Nestlé (1)  

- Mead-Johnson (2)  

- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  
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42.Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes#9 

- Exposição Especial  (1)  

- Descontos Individuais  (2)  

- Descontos Progressivos  (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um  (4)  

- Cupons de Desconto  (5)  

- Pôsteres ou Cartazes (6)  

- Vendas Vinculadas  (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

43.Algum outro produto em desacordo? #10 

- Sim (1)  

- Não (0)   

44.Nome do produto em desacordo#10 __________________ 

45.Nome da empresa de Fórmula Infantil ou Fórmula de Seguimento para Lactentes em desacordo#10 

- Nestlé (1)  

- Mead-Johnson (2)  

- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  
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46.Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes#10 

 - Exposição Especial  (1)  

- Descontos Individuais  (2)  

- Descontos Progressivos  (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um  (4)  

- Cupons de Desconto  (5)  

- Pôsteres ou Cartazes  (6)  

- Vendas Vinculadas  (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

47.Quantidade final de de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes em desacordo 

(marque zero caso não existam infrações) __________________ 

48.### Avaliação de fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas especificas. ###    

Comercializa fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas especificas? 

- Nao (0)   

- Sim, sem promoção comercial (1) 

- Sim, com promoção comercial (2)  

49.Nome do produto em desacordo#1 __________________ 

50.Qual o nome da empresa de Fórmulas para Necessidades Dietoterápicas Especiais em desacordo?#1 

- Néstle (1)  

- Mead Johnson (2)  
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- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  

51.Tipo de promoção de Fórmula para necessidades dietoterápicas especificas#1 

- Exposição Especial (1)  

- Descontos Individuais (2)  

- Descontos Progressivos (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um (4)  

- Cupons de Desconto (5)  

- Pôsteres ou Cartazes (6)  

- Vendas vinculadas (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

52.Algum outro produto em desacordo? #2 

- Sim (1)  

- Não (0)   

53.Nome do produto em desacordo#2 __________________ 

54.Qual o nome da empresa de Fórmulas para Necessidades Dietoterápicas Especiais em desacordo?#2 

- Néstle (1)  

- Mead-Johnson (2)  
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- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  

55.Tipo de promoção de Fórmula para necessidades dietoterápicas especificas#2 

- Exposição Especial  (1)  

- Descontos Individuais  (2)  

- Descontos Progressivos  (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um  (4)  

- Cupons de Desconto  (5)  

- Pôsteres ou Cartazes  (6)  

- Vendas Vinculadas  (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

56.Algum outro produto em desacordo? #3 

- Sim (1)  

- Não (0)   

57.Nome_produto_FND_3 Nome do produto em desacordo#3 __________________ 

58.Qual o nome da empresa de Fórmulas para Necessidades Dietoterápicas Especiais em desacordo?#3 

- Néstle (1)  

- Mead-Johnson (2)  
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- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  

59.Tipo de promoção de Fórmula para necessidades dietoterápicas especificas#3 

- Exposição Especial  (1)  

- Descontos Individuais (2)  

- Descontos Progressivos  (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um  (4)  

- Cupons de Desconto  (5)  

- Pôsteres ou Cartazes  (6)  

- Vendas Vinculadas  (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

60.Algum outro produto em desacordo? #4 

- Sim (1)  

- Não (0)  

61.Nome do produto em desacordo#4 __________________ 

62. Qual o nome da empresa de Fórmulas para Necessidades Dietoterápicas Especiais em desacordo?#4 

- Néstle (1)  

- Mead-Johnson (2)  
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- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  

63.Tipo de promoção de Fórmula para necessidades dietoterápicas especificas#4 

- Exposição Especial  (1)  

- Descontos Individuais  (2)  

- Descontos Progressivos  (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um  (4)  

- Cupons de Desconto  (5)  

- Pôsteres ou Cartazes  (6)  

- Vendas Vinculadas  (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

64.Algum outro produto em desacordo? #5 

- Sim (1)  

- Não (0)   

65.Nome_produto_FND_5 Nome do produto em desacordo#5 __________________ 

66.Qual o nome da empresa de Fórmulas para Necessidades Dietoterápicas Especiais em desacordo?#5 

- Néstle (1)  

- Mead-Johnson (2)  
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- Danone (3)  

- Support (4)  

- Abbott (5)  

- Outros (6)  

67.Tipo de promoção de Fórmula para necessidades dietoterápicas especificas#5 

- Exposição Especial  (1)  

- Descontos Individuais  (2)  

- Descontos Progressivos  (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um  (4)  

- Cupons de Desconto  (5)  

- Pôsteres ou Cartazes  (6)  

- Vendas Vinculadas  (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

68.Quantidade final de Fórmula para necessidades dietoterápicas especificas em desacordo (digitar zero 

caso não existam produtos em desacordo) __________________ 

69.### Avaliação de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo. ###    

Comercializa bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo? 

- Nao (0)   

- Sim, sem promoção comercial (1)   

- Sim, com  promoção comercial (2)  
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70.Nome dos bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#1 ______ 

71.Nome da Empresa de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#1 

- Lillo (1)  

- Kuka  (2)  

- Avent (3)  

- Nuk (4)  

- Neopan (5)  

- Outros (6)  

72.Tipo de infração de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#1 

- Exposição Especial (1)  

- Descontos Individuais (2)  

- Descontos Progressivos (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um (4)  

- Cupons de Desconto (5)  

- Pôsteres ou Cartazes (6)  

- Vendas vinculadas (7)  

- Brindes (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

73.Algum outro produto em desacordo? #2  

- Sim (1)  

- Não (0) 
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74.Nome dos bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#2 ______ 

75.Nome da Empresa de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#2 

- Lillo (1)  

- Kuka (2)  

- Avent (3)  

- Nuk (4)  

- Neopan (5)  

- Outros (6)  

76.Tipo de infração de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#2 

- Exposição Especial  (1)  

- Descontos Individuais  (2)  

- Descontos Progressivos  (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um  (4)  

- Cupons de Desconto  (5)  

- Pôsteres ou Cartazes  (6)  

- Vendas Vinculadas  (7)  

- Brindes  (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

77.Algum outro produto em desacordo? #3 

- Sim (1)  

- Não (0)   
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78.Nome dos bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#3 ______ 

79.Nome da Empresa de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#3 

- Lillo (1)  

- Kuka (2)  

- Avent (3)  

- Nuk (4)  

- Neopan (5)  

- Outros (6)  

80.Tipo de infração de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#3 

- Exposição Especial  (1)  

- Descontos Individuais  (2)  

- Descontos Progressivos  (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um  (4)  

- Cupons de Desconto  (5)  

- Pôsteres ou Cartazes  (6)  

- Vendas Vinculadas  (7)  

- Brindes  (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

81.Algum outro produto em desacordo? #4 

- Sim (1)  

- Não (0)   
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82.Nome dos bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#4 ______ 

83.Nome da Empresa de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#4 

- Lillo (1)  

- Kuka (2)  

- Avent (3)  

- Nuk (4)  

- Neopan (5)  

- Outros (Outros)  

84.Tipo de infração de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#4 

- Exposição Especial  (1)  

- Descontos Individuais  (2)  

- Descontos Progressivos  (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um  (4)  

- Cupons de Desconto  (5)  

- Pôsteres ou Cartazes  (6)  

- Vendas Vinculadas  (7)  

- Brindes  (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

85.Algum outro produto em desacordo? #5 

- Sim (1)  

- Não (0)   
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86.Nome dos bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#5 ______ 

87.Nome da Empresa de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#5 

- Lillo (1)  

- Kuka (2)  

- Avent (3)  

- Nuk (4)  

- Neopan (5)  

- Outros (6)  

88.Tipo de infração de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo#5 

- Exposição Especial  (1)  

- Descontos Individuais  (2)  

- Descontos Progressivos  (3)  

- Dois Produtos pelo preço de um  (4)  

- Cupons de Desconto  (5)  

- Pôsteres ou Cartazes  (6)  

- Vendas Vinculadas  (7)  

- Brindes  (8)  

- Oferta/promoção (9)  

- Acumule pontos (10)  

- Folders (11)  

- Outros (12)  

89.Quantidade final de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em desacordo (digitar zero 

caso não existam produtos em desacordo) ______ 

90.Precisou preencher algum formulário suplementar? 
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- Sim (1)  

- Não (0)  

91.Número do questionário suplementar 

92. Obrigado! Por favor revise seu questionário e passe para o seguinte. Faça o "upload" assim que 

possível. 

_____________________________________________________________________________ 

  



118 
 

Anexo 5.  

Questionário de Entrevista ao responsável pelo estabelecimento 

1.Nome do entrevistador 

- Cristiano (1)  

- Maria Ines (2)  

- Lucilene (3)  

- Karine (4)  

- Enilce (5)  

- Arlete (6)  

- Margareth (7)  

- Gloria (8)  

- Patricia (9)  

2.Tipo do estabelecimento 

- Farmacia (1)  

- Supermercado (2)  

- Loja (3)  

- Outros (4)  

3.Nome "fantasia" do estabelecimento _______________ 

4.Endereço do estabelecimento (com o número da loja) _______________ 

5.Bairro _______________ 

6.CEP (somente números) _______________ 

7.Essa é uma pesquisa científica sobre comercialização de alimentos infantis e bicos, com finalidade 

educativa, e não punitiva. Foi aprovada no Comitê de Ética (mostrar o parecer). O seu nome e o nome 

do estabelecimento não serão divulgados em hipótese alguma. O Senhor(a) aceita participar da 

pesquisa? 

- Nao (0)  

- Sim (1)  

8.Anote as caracteristicas do entrevistado : Sexo 

- Feminino (1)  

- Masculino (2)  
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9.Característica faixa etária 

- 20 a 30 anos (1)  

- 31 a 40 anos (2)  

- 41 a 50 anos (3)  

- 51 a 60 anos (4)  

- 61 anos ou mais (5)  

10.Característica cor da pele 

- Preta (1)  

- Parda (2)  

- Branca (3)  

- Amarela (4)  

- Indigena (5)  

11.O gerente ou responsável pelo estabelecimento se recusou a participar? 

- Nao (0)  

- Sim (1)  

12.Nome do entrevistado (somente o primeiro nome) _______________ 

13.Nivel de escolaridade 

- Ensino Fundamental Incompleto (1)  

- Ensino Fundamental Completo (2)  

- Ensino Medio Completo (3)  

- Ensino Medio Incompleto (4)  

- Ensino Superior Incompleto (5)  

- Ensino Superior Completo (6)  

14.Função do entrevistado 

- Farmaceutico (a) (1)  

- Gerente (2)  

- Outros (3)  

15.Há quanto tempo trabalha neste estabelecimento? _______________ 
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16.O senhor (a) conhece a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 

Crianças de Primeira Infância- NBCAL (Lei 11.265/06) e/ou o Decreto 8.552/15? 

- Nao (0)  

- Sim (1)  

- Ja ouviu falar (2)  

17.O Senhor(a) poderia citar alguns produtos de abrangência da NBCAL? _______________ 

18.Este estabelecimento considera as exigências da NBCAL (Lei 11.265/06) e/ou do Decreto 8.552/15 

quando efetua a compra de produtos de abrangência dos mesmos? 

- Nao (0)  

- Sim (1)  

- Quem compra e a matriz (2)  

- Nao sei informar (3)  

19.O Senhor (a) costuma receber visita de representantes comerciais e/ou promotores de venda de 

empresas de alimentos infantis, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo? 

- Nao (0)   

- Sim (1)  

20.Poderia citar quais empresas e a frequência da visita destes representantes? 

- Sim (1)  

- Nao  (2)   

- Nao quis informar (3)   

21.Representantes de quais empresa visitam este estabelecimento e com que frequência? (anotar o nome 

da empresa e a frequência) Empresa#1 _______________ 

22.O entrevistado citou mais alguma empresa? 

- Nao (0)   

- Sim (1)  

23.Representantes de quais empresa vistam este estabelecimento e com que frequência? (anotar o nome 

da empresa e a frequência) Empresa#2 _______________ 

24.O entrevistado citou mais alguma empresa? 

- Nao (0)   

- Sim (1)  
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25.Representantes de quais empresa vistam este estabelecimento e com que frequência? (anotar o nome 

da empresa e a frequência) Empresa#3 _______________ 

26.O entrevistado citou mais alguma empresa? 

- Nao (0)   

- Sim (1)  

27.Representantes de quais empresa vistam este estabelecimento e com que frequência? (anotar o nome 

da empresa e a frequência) Empresa#4 _______________ 

28.O entrevistado citou mais alguma empresa? 

- Nao (0)   

- Sim (1)  

29.Representantes de quais empresa vistam este estabelecimento e com que frequência? (anotar o nome 

da empresa e a frequência) Empresa#5 _______________ 

30.O entrevistado citou mais alguma empresa? 

- Nao (0)   

- Sim (1)  

31.Representantes de quais empresa vistam este estabelecimento e com que frequência? (anotar o nome 

da empresa e a frequência) Empresa#6 _______________ 

32.O entrevistado citou mais alguma empresa? 

- Nao (0)   

- Sim (1)  

33.Representantes de quais empresa vistam este estabelecimento e com que frequência? (anotar o nome 

da empresa e a frequência) Empresa#7 _______________ 

34.O senhor(a) ou os seus funcionários aconselham as mães sobre alimentação infantil? 

- Nao (0)   

- Sim (1)  

35.De quem recebem essas orientações para aconselhar as mães? _______________ 

36.Existe algum tipo de bonificação das empresas para melhor exposição dos produtos? 

- Nao (0)   

- Sim (1)  

- Negociacao e com a Matriz (2) 
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- Não sei (3)   

37.O senhor (a) poderia citar quais produtos? _______________ 

38.Existe algum tipo de exigência das empresas de alimentos infantis, chupetas, mamadeiras e 

protetores de mamilo para que o estabelecimento promova vendas vinculadas dos seus produtos? 

- Nao (0)   

- Sim (1)  

- Negociacao e com a Matriz (2)   

- Nao sei (3)   

39.O senhor (a) poderia citar quais empresas e produtos? ______________ 

40.No caso de você ter encontrado promoção comercial no estabelecimento, pergunte ao gerente quem é 

o responsável da promoção comercial. 

- Nao ha promocao comercial (0)  

- Estabelecimento comercial (1)  

- Fabricante/distribuidor (2)  

- Ambos (3)  

- Outros (4)  

41.Existe algum tipo de brinde ou desconto oferecido ao cliente direto no caixa pela compra de algum 

produto abrangido pela NBCAL? 

- Sim (1)  

- Nao (2)   

42.Para qual produto é oferecido o brinde ou desconto? _______________ 

- Fórmula infantil para lactentes (1)  

- Fórmula Infantil de seguimento para lactentes (2)  

- Fórmula infantil para necessidades dietoterápicas (3)  

- Bicos (4)  

- Mamadeiras (5)  

- Chupetas (6)  

- Protetor de mamilo (7)  

- Leites, leites modificados ou similares de origem vegetal (8)  

- Alimentos de transição (9)  
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- Não posso responder (10)  

43.Este estabelecimento teria interesse em promover a capacitação do seu quadro de funcionários para 

o cumprimento destas legislações? 

- Nao (0) 

- Sim (1)  

- Esta informação é com a matriz (2)   

44.Anote o telefone e o e-mail para contato se houver interesse na capacitação. _______________ 

45.Razão Social do estabelecimento _______________ 

46.CNPJ _______________ 

47.Quantos funcionários trabalham neste estabelecimento incluindo você? _______________ 

48. Obrigado! Por favor revise seu questionário e faça o "upload" assim que possível. 
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Anexo 6.  

Parecer Consubstanciado do CEP 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS, MAMADEIRAS E BICOS PARA 

LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO 

RIO DE JANEIRO 

Pesquisador: Maria Ines Couto de Oliveira 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 62128216.2.0000.5243 

Instituição Proponente: Instituto de Saúde da Comunidade 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 1.878.013 

Apresentação do Projeto: 

Introdução: o aleitamento materno é a prática alimentar ideal para o crescimento e o desenvolvimento 

infantis e sua promoção constitui uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(Ministério da Saúde, 2012). A regulação da comercialização de alimentos, mamadeiras e bicos para 

lactentes e crianças de primeira infância em estabelecimentos comerciais e serviços de saúde foi adotada 

enquanto uma norma nacional pelo Ministério da Saúde em 1988. Em 2006, essa norma foi revista e 

promulgada como a Lei 11.265, sendo regulamentada em 2015 pelo Decreto nº 8.552. Objetivo: 

Identificar se a forma de comercialização dos produtos abrangidos pela Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância e Produtos de 

Puericultura de Correlatos (Lei 11.265/06) por estabelecimentos comerciais segue essa 

legislação.Métodos: Estudo seccional a ser realizado em uma amostra de estabelecimentos comerciais 

de uma região da Cidade do Rio de Janeiro. Formulários de observação serão aplicados para observar as 

formas de comercialização adotadas por estabelecimentos comerciais como drogarias, supermercados 

e lojas de departamentos que vendem produtos alimentícios infantis e os gerentes dos estabelecimentos 

comerciais serão entrevistados quanto ao seu conhecimento sobre a Lei 11.265/06. 

 

Objetivo da Pesquisa: 
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Identificar se a forma de comercialização dos produtos abrangidos pela Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância e Produtos de Puericultura 

de Correlatos (Lei 11.265/06) por estabelecimentos comerciais segue essa legislação. 

Objetivo Secundário: Estimar o tipo e a proporção de estabelecimentos comerciais em desacordo com a 

Lei 11.265/06 de proteção ao aleitamento materno;Identificar os aspectos da Lei 11.265/06 mais 

infringidos;Analisar em que grau a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 

Crianças de Primeira Infância e Produtos de Puericultura de Correlatos está sendo cumprida. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Os riscos da participação dos gerentes de estabelecimentos comerciais participantes da pesquisa 

se limitam a algum embaraço ou constrangimento 

que perguntas da entrevista possam gerar e ao tempo gasto em responder as perguntas. 

Benefícios: Quanto aos benefícios,a observância de uma política de proteção ao aleitamento materno, 

como a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira 

Infância e Produtos de Puericultura de Correlatos (Lei 11.265/06) é importante para averiguar sua 

capacidade de atuação e seus efeitos, além de verificar a adequação da mesma frente ao dinamismo do 

marketing dos substitutos do leite materno,identificar os atores que propiciam sua efetivação e os 

obstáculos que levam ao seu descumprimento.Essa pesquisa pode contribuir para um maior 

comprometimento e cumprimento da Lei 11.265/06, podendo aumentar a prática do aleitamento 

materno, refletindo na melhoria dos indicadores de saúde 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O projeto está bem estruturado e a pesquisa terá bastante valor científico. As pendências foram 

cumpridas e o projeto está aprovado. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

As pesquisadores responderam as pendências adequadamente e enviaram todos os documentos 

necessários. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Projeto aprovado 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 15/12/2016  Aceito 
do Projeto ROJETO_812508.pdf 14:18:00  

Outros respostaMI.jpg 15/12/2016 Maria Ines Couto de Aceito 
  14:17:09 Oliveira  

Folha de Rosto folhaderostoNBCAL.pdf 19/10/2016 Maria Ines Couto de Aceito 
  13:40:24 Oliveira  

TCLE / Termos de JustifausenciaTCLE.docx 19/10/2016 Maria Ines Couto de Aceito 

Assentimento /  13:37:30 Oliveira  

Justificativa de     
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Ausência     

Outros FormulObserv.docx 19/10/2016 Maria Ines Couto de Aceito 
  13:30:16 Oliveira  

Projeto Detalhado / ProjetoNBCAL.docx 19/10/2016 Maria Ines Couto de Aceito 

Brochura  12:59:46 Oliveira  

Investigador     

Cronograma Cronograma.docx 19/10/2016 Maria Ines Couto de Aceito 
  12:59:06 Oliveira  

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

NITEROI, 17 de Dezembro de 2016 

 
 

                                             ROSANGELA ARRABAL THOMAZ (Coordenador) 

 

 

 


