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RESUMO 

Introdução: A Lei Federal 11.265/2006 tem como finalidade regular a publicidade e a 

comercialização de alimentos para crianças até 3 anos de idade. A promoção comercial de 

fórmulas infantis, mamadeiras, bicos e chupetas é proibida, e a de produtos lácteos e alimentos 

de transição só pode ocorrer se acompanhada de frases que advertem sobre a possível 

influência negativa sobre a prática da amamentação. Objetivo: Analisar o impacto de uma 

intervenção educativa junto a estabelecimentos comerciais que descumprem a NBCAL com 

vistas à mudança de comportamento por parte desses estabelecimentos. Método: Estudo de 

intervenção realizado na cidade do Rio de Janeiro, em farmácias que infringiam a NBCAL. O 

grupo de alocação de cada farmácia: intervenção com farmacêutico (GIF); intervenção com 

gerente (GIG) e controle (GC) foi definido previamente de forma aleatória.Cada farmácia foi 

avaliada por meio de um aplicativo eletrônico em dois momentos. Na primeira visita foi 

realizada avaliação do cumprimento da NBCAL e entrevista com o farmacêutico ou gerente 

comercial. Os grupos intervenção receberam uma orientação sobre a NBCAL mediante o uso 

de material educativo desenvolvido para tal finalidade. Após um mês, as farmácias foram 

novamente visitadas para verificação de possíveis mudanças na prática comercial e seus 

responsáveis foram novamente entrevistados. Os dados coletados foram exportados para o 

programa estatístico SPSS.Para aferir as mudanças no quantitativo de farmácias com infração à 

NBCAL, antes e depois da intervenção, foi utilizado o Teste de McNemar. O teste de postos 

sinalizados de Wilcoxon foi utilizado para comparar a variação do número de infrações por 

grupo de alocação.Resultados:Mais da metade dos gerentes e farmacêuticos entrevistados 

relatou não conhecer a NBCAL. Na primeira visita foram encontradas 155 farmácias 

infringindo a NBCAL. Após a intervenção educativa houve uma redução de 16,1% (n=25) no 

número de farmácias com infração. Houve uma redução de 18,7% para 12,9% farmácias com 

infrações em produtos cuja promoção comercial é proibida (p=0,047) e de 92,9% para 80,5% 

em produtos lácteos (p=0,001).No entanto, as farmácias com irregularidade na comercialização 

de alimentos de transição aumentaram de 28,5% para 42,3% (p=0,006). No GIF houve uma 

redução estatisticamente significativa nas infrações relacionadas aos descontos de preço e às 

exposições especiais.Conclusão: A intervenção educativa com farmacêuticos foi capaz de 

promover mudanças significativas nas práticas comerciais. Contudo, além de ações educativas, 

outras medidas precisam ser tomadas por órgãos fiscalizadores para evitar o marketing abusivo 

de produtos que competem com a amamentação.  

Palavras-chave: estudo de intervenção, aleitamento materno, legislação sobre alimentos, 

nutrição infantil. 
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ABSTRACT 

Introduction:  

Federal Law 11,265/2006 aims to control the advertising and marketing of foods for infants and 

toddlers. Commercial promotion of infant formulas, bottles, nipples and pacifiers is prohibited. 

Commercial promotion of dairy products and transitional foods can occur only if accompanied 

by phrases that warn about the possible negative influence on breastfeeding practice. Objective: 

To analyze the impact of an educational intervention with commercial establishments that did 

not comply with the Brazilian Code of Marketing of Breast-milk Substitutes (NBCAL), in order 

to change their behavior. Methods: An intervention study was carried out in Rio de Janeiro City, 

Brazil, in pharmacies that in fringed NBCAL. The allocation group of each pharmacy: 

intervention with pharmacist (GIP); managerial intervention (GIM) and control (CG) was 

previously defined at random. Each pharmacy was evaluated twice, by means of an electronic 

device. At the first visit, the pharmacy’s compliance with NBCAL was assessed, the pharmacist 

or commercial manager was interviewed and an educational intervention with performed, by 

means of an educational material developed for this purpose. After a month, the pharmacies were 

assessed again to verify possible changes in their marketing practice, and their responsible was 

interviewed once more. The data collected were exported to the statistical program SPSS. To 

measure the changes in the number of pharmacies with NBCAL infraction, before and after the 

intervention, the McNemar Test was used. The Wilcoxon signposts test was used to compare the 

variation in the number of infractions per allocation group. Results: More than half of the 

managers and pharmacists interviewed reported not knowing NBCAL. At the first visit, 155 

pharmacies were violating NBCAL. After the educational intervention there was a reduction of 

16.1% (n = 25) in the number of pharmacies with infraction. There was a reduction from 18.7% 

to 12.9% pharmacies with violation in products whose commercial promotion is prohibited (p = 

0.047) and from 92.9% to 80.5% in dairy products (p = 0.001). However, pharmacies with 

irregularities in the commercialization of transitional foods increased from 28.5% to 42.3% (p = 

0.006). In GIP there was a statistically significant reduction in infringements related to price 

discounts and special exposures. Conclusion: The educational intervention with pharmacists was 

able to promote significant changes in commercial practices. However, in addition to educational 

actions, other measures need to be taken by regulatory agencies to avoid abusive marketing of 

products that compete with breastfeeding. 

Key words: clinical trial, breastfeeding, food legislation, marketing, infant nutrition. 
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1. APRESENTAÇÃO  

Sou nutricionista, graduada pela Universidade Federal Fluminense em 2016. Meu 

interesse pela amamentação começou durante as aulas de materno-infantil, ainda na graduação, 

quando conheci a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 

Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL). Durante as aulas, 

aprendi sobre a importância da amamentação e como a orientação adequada pode ajudar a 

salvar vidas e beneficiar a sociedade como um todo.  

Pesquisando mais profundamente sobre o assunto, encontrei alguns trabalhos a respeito 

do conhecimento da NBCAL por profissionais da saúde e por estudantes da graduação, mas 

não encontrei estudos a respeito do conhecimento dos responsáveis por estabelecimentos que 

comercializam os alimentos e produtos que competem com o aleitamento materno. Será que os 

responsáveis por realizar a promoção comercial dos produtos abrangidos pela NBCAL 

conhecem a Lei Federal 11.265/2006? Será que eles sabem a importância de proteger a 

amamentação? A partir dessa reflexão, fui sensibilizada a fazer o meu Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) com esse tema, investigando o conhecimento de gerentes de diferentes 

farmácias localizadas no Centro de Niterói sobre a NBCAL.  

A partir do resultado desse estudo fiquei ainda mais motivada a aprofundar os meus 

conhecimentos sobre o tema, tive a oportunidade de desenvolver o meu mestrado no Programa 

de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFF e ser integrante do Grupo de Pesquisas em 

Epidemiologia da Saúde da Mulher, Criança e Adolescente.  

A presente dissertação se inicia com uma introdução, que engloba a importância da 

amamentação, a prevalência do aleitamento materno no mundo, a lucratividade das empresas 

de alimentos infantis e a luta contra o marketing abusivo dos produtos que competem com o 

aleitamento materno. Em seguida são expostos os objetivos e a metodologia, com detalhamento 

de todas as etapas do estudo, a forma de análise e de apresentação dos resultados. Os resultados 

principais e sua discussão estão expostos em forma de artigo científico. Por fim, constam as 

conclusões, as referências bibliográficas e os anexos. 
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2- INTRODUÇÃO 

 

2.1.Benefícios do aleitamento materno 

O leite humano contém todos os nutrientes necessários para que a criança tenha o 

crescimento adequado no primeiro semestre de vida. De acordo com as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) o aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis 

meses de vida (Kramer & Kakuma, 2012). Após esse período, a amamentação deve ser mantida 

até os dois anos de idade ou mais, complementada por outras fontes nutricionais (WHO, 2008).  

Estudos evidenciam que o aleitamento materno reduz o risco de desenvolvimento de 

infecções respiratórias, otite média, asma (Ip et al., 2007) problemas gastrointestinais, má 

oclusão dentária, e doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade,refletindo na saúde 

do indivíduo até a vida adulta (Victora et al.,2016). Também há evidências que o leite materno 

contribui para o quociente de inteligência (Horta et al., 2015). Além dos benefícios 

nutricionais, imunológicos e emocionais, o aleitamento materno possui benefícios financeiros 

por não ter custo (Vega et al, 2014), ser prático, pois o leite materno já vem pronto e na 

temperatura adequada, reduzindo a chance de contaminação (Toma e Rea, 2008). O 

aleitamento materno também tem efeito positivo sobre o desenvolvimento da fala, uma vez que 

favorece o crescimento e desenvolvimento craniofacial e motor-oral do recém-nascido (Peres et 

al., 2015). 

Em relação aos benefícios para a mulher, a amamentação a protege contra o câncer de 

mama e de ovário e reduz o risco de diabetes tipo 2, além de proporcionar um maior vínculo 

afetivo entre a mãe e a criança (Luan et al.,2013). Quando realizada de forma exclusiva, ou 

predominante a amamentação aumenta a duração da amenorreia lactacional, contribuindo para 

o espaçamento entre as gestações (Chowdhury et al., 2015).  

Assim como o aleitamento materno, a alimentação complementar saudável a partir de 

seis meses de vida é considerada essencial para a criança, fornecendo dessa forma o aporte 

nutricional necessário para seu crescimento (Oliveira et al,2014). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, são poucos os 

casos em que a amamentação é contraindicada, como em mulheres portadoras de algumas 

enfermidades específicas, como o HIV (Lamounier et al.,2004). Contudo, as práticas de 

amamentação podem ser afetadas por diversas causas, como fatores sociais, econômicos, 

culturais e históricos (WHO,2008). 

A prática da amamentação contribui para um mundo mais saudável, mais instruído e 

mais ambientalmente sustentável (Rollins et al, 20016). Apesar de todos os benefícios, a 
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prevalência do aleitamento materno ainda se encontra aquém da preconizada pela Organização 

Mundial da Saúde (WHO, 2008), sendo necessário o investimento constante na promoção, 

proteção e apoio à prática da amamentação (Rollins et al.,2016). 

 

2.2.Políticas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 

Em resposta aos baixos índices de aleitamento materno e a alta taxa de mortalidade 

infantil, na década de 1980 o governo brasileiro, bem com órgãos internacionais, como a 

Organização Mundial da Saúde (WHO) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), implantaram políticas de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno 

(WHO, 2008). Organizações não governamentais, como a International Baby Food Action 

Network (IBFAN), também tiveram importância no fortalecimento dessas políticas e no 

desenvolvimento de ações mundiais pró-aleitamento materno (IBFAN, 2017). 

Acompanhando um movimento de caráter mundial, em 1979 o país participou de 

reunião conjunta, entre a WHO, UNICEF, agências governamentais, indústrias de alimentos 

infantis e várias ONGs, para discutira alimentação de lactentes e crianças pequenas. Os 

resultados desse evento apontaram para a necessidade da elaboração de programas de incentivo 

ao aleitamento materno. Em 1981, a Assembleia Mundial de Saúde aprovou o Código 

Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno (WHO/ UNICEF, 1981). 

Nesse mesmo ano o governo brasileiro lançou o Programa Nacional de Incentivo ao 

Aleitamento Materno (PNIAM), que teve como base três eixos importantes: coordenação 

nacional, mobilização social e campanhas na mídia (Rea, 2003). 

Várias ações foram desenvolvidas para melhorar a proteção ao aleitamento materno no 

trabalho, favorecendo que as mulheres conseguissem amamentar seus filhos por mais tempo.A 

licença-maternidade, que tinha a duração de 84 dias na década de 70, sofreu um avanço 

significativo com a Constituição Brasileira de 1988, que garantiu a licença-maternidade, sem 

prejuízo do emprego e do salário, por 120 dias, tanto para a trabalhadora rural, como para a 

urbana (Brasil, 1988).Mães que trabalham em empresas com mais de trinta mulheres em idade 

fértil passaram a ter direito à creche e a mãe passou a dispor de dois descansos de 30 minutos 

por dia para amamentar o filho até os seis meses de vida (Brasil, 1989). Com a criação do 

Programa Empresa Cidadã, instituído pela Lei 11.770/2008 e regulamentado pelo Decreto n° 

7.052/2009, a licença-maternidade pode ser prorrogada para 180 dias, segundo a adesão da 

empresa (Brasil, 2009).As Salas de Apoio à Amamentação em Empresas foram instituídas pela 

Portaria n°193/2010, com o objetivo de oferecer um espaço apropriado para a ordenha das 

mamas e estocagem do leite para as nutrizes que retornam ao trabalho, após a licença 
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maternidade (Brasil, 2010).Dentre as principais políticas brasileiras de proteção ao aleitamento 

materno, encontra-se a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 

Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), cujo objetivo é 

regulamentar a comercialização de alimentos para crianças menores de 3 anos e também 

produtos de puericultura correlatos,controlando o marketing abusivo de produtos que 

competem com o aleitamento materno (Brasil, 2006). 

Ações de mobilização social também foram desenvolvidas. Em 1991 foi lançada a 

Semana Mundial da Amamentação, celebrada de 1 a 7 de agosto, trazendo a cada ano um tema 

para debate e mobilização social (Rea, 2003).Em 2017a Lei Federal 13.435 instituiu o “Agosto 

Dourado”, que estabelece que o oitavo mês do ano é dedicado à promoção da amamentação 

(Brasil, 2017). 

Estratégias também foram criadas com vistas à promoção do aleitamento materno em 

serviços de saúde. A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) foi lançada em 1991 pela 

Organização Mundial da Saúde com objetivo de mudar as rotinas hospitalares mediante o 

cumprimento dos “Dez Passos Para o Sucesso do Aleitamento Materno”. Os hospitais 

avaliados que cumprem os dez passos e não aceitam doações de substitutos do leite materno 

recebem o título de Hospital Amigo da Criança.Esta iniciativa cria pela primeira vez um 

referencial de avaliação internacional único para os hospitais (OMS e UNICEF, 1990). Para a 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na atenção primária à saúde, foi criada no 

Estado do Rio de Janeiro a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM), que 

propõe a adoção de “Dez Passos para o Sucesso da Amamentação” pelas unidades primárias de 

saúde, elaborados com base em evidência científica (Oliveira et al., 2005). A IUBAAM foi 

regulamenta da por meio de Resolução da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro nº 

2.673, de 02 de março de 2005 (SES-RJ, 2005). 

 

2.3.Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças 

de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) 

Visando àproteção do aleitamento materno e àaregulação da comercialização de 

alimentos infantis, em 1988 foi promulgada a “Norma para Comercialização de Alimentos para 

Lactentes” (NCAL), baseada no Código Internacional de Comercialização de Substitutos do 

Leite Materno. Essa norma foi revista em 1992 e teve seu escopo ampliado em 2001, com a 

publicação da Portaria 2.051, passando a se denominar “Norma Brasileira de Comercialização 

de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras” 
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(NBCAL). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi designada como órgão 

oficial de fiscalização do cumprimento da NBCAL em 2002(Brasil, 2002a; Brasil, 2002b). 

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

destinados à crianças de até 3 anos de idade, com objetivo coibir a comercialização inadequada 

e o marketing abusivo de produtos que competem com o aleitamento materno.Visa que a mãe 

possa escolher a melhor opção de alimentação para o seu filho, sem a interferência da indústria. 

A informação adequada a respeito dos benefícios e do manejo do aleitamento materno, 

juntamente com o controle do marketing abusivo de seus sucedâneos, são essenciais para 

proteger a amamentação (Rollins et al.,2016). 

Para fortalecimento dessa legislação, no dia 3 de janeiro de 2006, um novo marco 

regulatório foi instituído: a Lei nº 11.265, que dispõe sobre a comercialização de alimentos para 

lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de puericultura correlatos (Brasil, 

2006).Esta Lei estabelece regras para a comercialização de alimentos e produtos de 

puericultura para crianças menores de 3 anos, e constitui uma das estratégias de ação da 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição, referente ao controle e regulação dos alimentos 

(Rea, 2009). No dia 3 de novembro de 2015 esta Lei passou a ser regulamentada pelo 

Decreto nº 8.552/2015 (Brasil, 2015) e no dia 22 de novembro de 2018 foi reforçada por meio 

do Decreto 9579 (Brasil, 2018).  

Desde a sua criação, a NBCAL precisou passar por várias atualizações, visto que a 

indústria lança continuamente novos produtos e novas estratégias de marketing e as normas 

necessitavam ser claramente definidas. A versão atual, publicada em 2006, foi baseada em três 

documentos: Portaria Ministerial 2051 (PT/MS 2051) criada em 2001(Brasil, 2001), a RDC 

n°221 e a RDC n°222, ambas publicadas pela ANVISA em agosto de 2002.A RDC n° 221 é o 

regulamento técnico sobre chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo (Brasil, 2002a) 

e a RDC n° 222 é o regulamento técnico sobre alimentos para lactentes e crianças de primeira 

infância (Brasil, 2002b). 

De acordo com o Decreto 8552/2015, é vedada a promoção comercial de fórmulas 

infantis para lactentes, bem como de mamadeiras, bicos e chupetas. É proibida a publicidade 

direta, indireta ou oculta e a divulgação por meios eletrônicos, escritos, auditivos e visuais 

desses produtos, em quaisquer meios de comunicação. A proibição aplica-se a estratégias 

promocionais, como exposições especiais e descontos de preço, cupons de descontos, prêmios, 

brindes, vendas vinculadas, apresentações especiais ou outras estratégias estabelecidas em 

regulamentação da ANVISA (Brasil, 2015). 
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A Norma permite a promoção comercial de fórmulas infantis de seguimento para 

crianças de primeira infância, leites fluidos ou em pó, leites modificados e similares de origem 

vegetal, 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 apresentados como apropriados para a alimentação de lactentes e 

crianças de primeira infância. A promoção comercial desses produtos deve estar acompanhada 

de destaque visual ou auditivo de frases de advertência, observado o correspondente meio de 

divulgação. Os leites e os leites modificados com promoção comercial devem vir 

acompanhados dos seguintes 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”. Os alimentos 

de transição e os alimentos à base de cereais com promoção comercial devem vir 

acompanhados da frase:“O Ministério da Saúde informa: após os 6 (seis) meses de idade, 

continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos”. Os dizeres veiculados por escrito 

deverão ser legíveis e apresentados em moldura, próximos aos produtos, no mesmo sentido 

espacial de outros textos informativos, quando presentes. Os caracteres devem ser apresentados 

em caixa alta e em negrito (Brasil, 2015). 

O Brasil é considerado um dos países onde a implementação do Código Internacional 

tem sido bem-sucedida, uma vez que aprovou uma legislação abrangente.No entanto, as 

Vigilâncias Sanitárias, responsáveis pela fiscalização do cumprimento da NBCAL, têm uma 

atuação deficiente (Gurgel, 2016). A sociedade civil tem se mobilizado pela proteção ao 

aleitamento materno. Desde a aprovação do Código Internacional de Comercialização de 

Substitutos do Leite Materno, a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar 

(IBFAN) tem atuado no monitoramento da NBCAL e na denúncia das práticas abusivas de 

comercialização dos produtos que competem com o aleitamento materno (Toma et al., 2009). 

 

2.4.Leite artificial: Um pouco da história 

Desde o século XIX, com a Revolução Industrial, passou-se a investir na indústria 

alimentícia (Reardon & Timmer, 2012), sendo realizadas pesquisas com o objetivo de encontrar 

um alimento alternativo ao leite materno (Bosi e Machado, 2005).Em 1856, foi elaborada uma 

alternativa de um leite estéril e passível de conservação, o leite condensado. Nessa época, Henri 

Nestlé produziu uma mistura farinácea denominada "Farine Lacteé". Posteriormente, o mesmo 

descobriu a possibilidade de armazenar em latas o leite produzido (Wickes, 1953; apud Rea, 

1990). 
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Na segunda metade do século XIX o leite condensado formulado a partir de leite 

desnatado passou a ter um papel importante na alimentação infantil. Acreditava-se que o leite 

condensado produzido podia ser estocado e utilizado pela população infantil da Inglaterra 

durante o período da industrialização.Entretanto, alguns anos depois, observaram o 

desenvolvimento não satisfatório das crianças alimentadas com esse leite, devido ao seu baixo 

teor de gordura (Rea, 1990). 

 Após diversas tentativas, estudiosos passaram a investir mais em pesquisas para 

encontrar um alimento de uso exclusivamente infantil. Foram então desenvolvidas as fórmulas 

infantis, tidas como benéficas, sendo alvo de investimento por parte das grandes indústrias. 

Com o passar dos anos, a produção dessas fórmulas se tornou cada vez mais sofisticada e 

específica. Diversas fórmulas eram utilizadas como substitutos do leite materno e ficavam 

expostas livremente à disposição das mães nas prateleiras dos diferentes tipos de comércio. A 

imagem do produto perfeito, aparentemente saudável e que facilita a vida da mulher,invadiu 

todos os continentes do mundo (Rea, 1990). 

Diversos veículos de disseminação eram utilizados para o marketing desses produtos, 

como serviços assistenciais dos hospitais-escola, reuniões científicas, cursos de atualização e 

congressos patrocinados por essas indústrias, serviços próprios das indústrias de divulgação 

científica, além da contribuição para o sustento de revistas científicas, com a publicação 

sistemática de anúncios (Del Priori, 1997; Rea, 1990).O marketing a favor da comercialização 

de fórmulas infantis está presente há décadas. O incentivo ao consumo dessas fórmulas ocorreu 

pelos meios da comunicação de massa, pela distribuição de amostras grátis de seus produtos às 

mães e pela distribuição de brindes, entre outros (Rea, 1990). 

Durante anos os pediatras foram considerados importante canal de marketing para a 

promoção de alimentos tidos como substitutos do leite materno. A indústria enviava 

representantes de vendas para distribuir amostras e ensinar o preparo aos profissionais de 

saúde, que foram os influenciadores de um movimento social chamado de “cultura da 

mamadeira” (Bosi e Machado, 2005).  

De acordo com a propaganda, os produtos eram “cientificamente preparados” e a 

alimentação artificial não só foi aceita por muitas mães, como passou a ser uma prática 

socialmente aceita. Havia uma supervalorização dos substitutos do leite materno, sendo  

ressaltada a equivalência perfeita dos produtos ao leite humano, a facilidade do preparo e a 

recomendação de eminentes pediatras para a utilização de fórmulas infantis na dieta da criança 

(Lawrence, 1994).   
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O crescente consumo de fórmulas infantis e a ausência de uma legislação de proteção ao 

aleitamento materno contribuíam para o aumento da mortalidade infantil. Foi criado, assim, o 

termo “desnutrição comerciogênica” para descrever a influência da indústria na alimentação 

infantil (Jelliffe, 1971). Na década de 70 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 do que os bebês 

amamentados (Muller, 1974). 

A interferência das companhias de alimentos infantis nos hospitais por meio de várias 

técnicas de promoção comercial se tornou cada vez mais evidente. Uma entrevista feita com 

um grupo de representantes de companhias em Bangkok, mencionada por Winikoff (1988), 

confirmou essa teoria.  

Diversos estudos mostram que o consumo de leites artificiais interfere de forma 

negativa na prática do aleitamento materno. Esse fato ocorre devido aos prejuízos causados na 

fisiologia da lactação destas mães e à confusão de bicos no bebê ("nipple confusion") que 

ajudam a desencadear o processo de interrupção do aleitamento materno (Neifert, 1995). Diante 

do desconhecimento a respeito do mecanismo da lactação e da necessidade de controle da 

alimentação infantil, configurou-se um período propício à propagação de informações 

equivocadas, impedindo inclusive, a percepção, por parte dos profissionais, do seu 

envolvimento na disseminação do leite artificial (Bosi e Machado, 2005). Com isso, as mães se 

tornaram mais inseguras em amamentar, pois acreditavam no suposto benefício do leite 

artificial, tendo como consequência a redução da prática da amamentação. 

 

2.5.  Situação do aleitamento materno no Brasil 

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) observou uma tendência 

ascendente na prevalência da amamentação exclusiva no país em 3 décadas. Essa pesquisa tem 

representatividade nacional e foi realizada pelo Ministério da Saúde (MS), juntamente com a 

Sociedade Civil Bem-Estar do Brasil (BEMFAM) e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). A primeira pesquisa ocorreu em 1986, quando se constatou que apenas 

3,1% das crianças até 6 meses de vida eram amamentadas de forma exclusiva. Em 1996, 

ocorreu a segunda pesquisa, quando 23,9% das crianças no primeiro semestre de vida recebiam 

aleitamento materno exclusivo. A última pesquisa, realizada em 2006, observou que 38,6% das 

crianças menores de 6 meses eram amamentadas exclusivamente. Vale ressaltar que o final da 

década de 80 foi o período em que as políticas públicas relacionadas à amamentação 
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começaram a receber maiores incentivos, contribuindo para uma maior prevalência de 

aleitamento materno nas décadas seguintes (Venâncio et al.,2013).  

Em 1999, o Ministério da Saúde coordenou o primeiro inquérito sobre aleitamento 

materno nas capitais brasileiras e no Distrito Federal (DF), durante uma campanha nacional de 

vacinação. Em 2008, foi realizada a II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno, 

utilizando metodologia equivalente à utilizada em 1999. A pesquisa foi realizada com o 

objetivo de analisar a evolução da situação do aleitamento materno, tendo em vista as diversas 

ações desenvolvidas no âmbito da política nacional. Foi observado um aumento significativo 

no tempo mediano da amamentação exclusiva, que passou de 23,4 dias (1999) para 54,3 dias 

(2008). O tempo médio de amamentação também aumentou, de 295 dias (1999) para 341,9 dias 

(2008). No inquérito de 2008 também foi avaliada a utilização de produtos de puericultura e 

alimentos complementares, tendo sido observado elevado percentual de uso de mamadeira 

(58,4%) e de chupeta (42,6%) por lactentes já no primeiro mês de vida, além do consumo de 

água, chás e outros leites, nas proporções de 13,8%, 15,3% e 17,8% respectivamente 

(Venâncio, 2010). 

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE em 2013, é o inquérito mais 

recente sobre saúde de base populacional conduzido no Brasil. Nessa pesquisa foi entrevistado 

um morador com 18 anos ou mais de idade em cada residência. Pelos dados obtidos, ocorreu 

uma relativa estabilização desses indicadores em 2013. Por outro lado, a amamentação 

continuada até o segundo ano manteve-se estável entre 1986 e 2006, sendo o único indicador 

com aumento da prevalência entre 2006 e 2013 (Boccolini et al., 2017). 

Estima-se que níveis ideais de amamentação exclusiva poderiam prevenir mais de 

820.000 mortes de crianças menores de 5 anos por ano no mundo, além de evitar 20.000 mortes 

de mulheres por câncer de mama (Rollins et al., 2016). Acredita-se que o aumento da 

prevalência e duração do aleitamento materno observado a partir da década de 1970 tenha 

contribuído de forma significativa para a melhoria dos indicadores de saúde da criança no 

Brasil (Venâncio et al., 2010).  

As práticas e estratégias mercadológicas de estímulo ao consumo de produtos 

industrializados acarretam o aumento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e de 

seus fatores de risco (Burlandy, 2016). Em 2014 o país atingiu a meta número 4 do Objetivo do 

Milênio, de reduzir em dois terços a mortalidade de crianças menores de 5 anos (Brasil, 2014). 

A atual redução da mortalidade infantil significa um grande avanço para a sociedade, visto que 

durante anos, o país foi marcado por altas taxas de mortalidade na infância. A introdução 
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precoce de alimentação artificial para os lactentes é um importante fator de risco para a saúde 

das crianças (Escuder  et al., 2003). 

Diversos são os fatores que influenciam a duração da amamentação exclusiva, como a 

idade materna, a escolaridade materna, o trabalho materno fora de casa, a experiência prévia 

com a amamentação, as orientações recebidas no pré-natal, as condutas hospitalares e o suporte 

pós-parto (Boccolini et al., 2015).Outro elemento capaz de influenciar a prática da 

amamentação é o poder da mídia, como as campanhas publicitárias abusivas e as promoções 

comerciais inadequadas (Rea, 2003). 

 

2.6. Práticas de marketing e a situação do aleitamento materno no mundo 

Em janeiro de 1981 foi aprovado o Código Internacional de Comercialização de 

Substitutos do Leite Materno com o objetivo de proteger a amamentação por meio da regulação 

da promoção comercial dos alimentos utilizados como substitutos do leite materno, como as 

fórmulas infantis e os leites em pó (WHO, 1981). Atualmente, 135 países possuem o Código 

Internacional, contudo, apenas 39 estão com o Código totalmente implantado (WHO, 2016). 

No entanto, apesar da aprovação do Código Internacional de Comercialização de 

Substitutos do Leite Materno e a criação de legislações que visam proteger a amamentação, a 

indústria utiliza diversas formas para burlar as normas e promover suas vendas (Rollins et al., 

2016). Inúmeros são os produtos erroneamente considerados substitutos do leite materno. 

Conhecer o mercado desses produtos e as práticas de marketing utilizadas pela indústria é 

essencial para proteger a amamentação. A prática da amamentação precisa de medidas de apoio 

em diversos níveis, incluindo políticas públicas, diretrizes legais e apoio popular, com 

participação ativa da sociedade (Rollins et al., 2016). Segundo Victora et al (2016), quanto 

maior a renda do país, menor é a prevalência da amamentação e maior é o consumo de 

fórmulas infantis (Figura 1). 
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Figura 1. Distribuição global da amamentação no primeiro ano de vida, 2016. 

Extraída de: Victora et al., 2016.Disponível em https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7. 

 

A África Subsaariana, o sul da Ásia e parte da América Latina representam os locais 

com maior prevalência da prática da amamentação no primeiro ano de vida (Victora et al., 

2016). Já a Europa Ocidental, a Austrália e a América do Norte são consideradas as maiores 

consumidoras de fórmulas infantis. Como esse mercado está praticamente saturado, as 

indústrias têm investido na expansão de suas vendas em países de baixa renda, e acredita-se que 

até 2019 também haverá um aumento do consumo das fórmulas infantis no Oriente Médio, 

África e Ásia (Rollins et al., 2016). Apesar dos países de baixa e média renda possuírem uma 

maior prática de amamentação, apenas 37% das crianças são amamentadas de forma exclusiva 

no primeiro semestre de vida (Victora et al., 2016). 

 

2.7. O preço da alimentação artificial 

A alimentação de bebês com fórmulas infantis implica no aumento da morbimortalidade 

infantil, em menores níveis de inteligência e, consequentemente, em mais gastos do governo. 

Estima-se uma perda econômica global de aproximadamente 302 bilhões de dólares 

anualmente devido à falta de apoio à prática da amamentação (Rollins et al.,2016).  

A influência da indústria de substitutos do leite materno no mundo é crescente e sua 

propaganda inadequada afeta negativamente a amamentação. As vendas mundiais de fórmulas 

infantis em 2014 movimentaram 44,8 bilhões de dólares, demonstrando o grande interesse da 

indústria pela alimentação infantil (Rollins et al., 2016). 

Em 2011, no Brasil, o faturamento das empresas líderes na fabricação de produtos de 

puericultura foi estimado em R$ 300 milhões. A comercialização de chupetas e mamadeiras 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7
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representou cerca de 80% desse lucro (Lopes 2017; AB Plast, 2011). 

De acordo com dados do Euromonitor Internacional de 2015, os países da Europa 

Ocidental representam os maiores consumidores de fórmulas infantis, seguidos pela Austrália e 

países da América do Norte. O Brasil representa o décimo maior mercado para a 

comercialização dos produtos abrangidos pela NBCAL no mundo (Rollins et al., 2016). 

 

2.8.Promoção comercial dos substitutos do leite materno 

De acordo com o Decreto 8552/2015, o termo “promoção comercial” é definido como o 

conjunto de atividades informativas e de persuasão realizadas por empresas que produzem, 

manipulam, distribuem ou comercializam produtos abrangidos pela NBCAL, incluindo a 

divulgação, por meios audiovisuais, auditivos e visuais, com o objetivo de induzir a venda ou a 

aquisição de um determinado produto (Brasil, 2015). 

A promoção comercial consiste em uma das principais ferramentas utilizada pela 

indústria para incentivar o consumo de fórmulas infantis e produtos de puericultura. Promoção 

no preço dos produtos, exposição especial, fornecimento de material informativo e entrega de 

brindes ou amostras são consideradas as principais formas de promoção comercial realizadas 

pela indústria de produtos que competem com o aleitamento materno (Lopes, 2013). 

A regulação da indústria de substitutos do leite materno é essencial para melhorar a 

prática da amamentação (Rollins et al., 2016). O Código Internacional e a NBCAL, no Brasil, 

representam importante avanço em combate ao marketing abusivo, contudo, é necessário 

melhorar a divulgação da Lei Federal 11.265/2006 e ampliar a fiscalização do seu cumprimento 

por parte da Vigilância Sanitária (Farias, 2015). 

Apesar de existir desde 2006, a Lei Federal 11.265 não está sendo devidamente 

cumprida. Um estudo realizado por Gurgel em 2016, 10 anos após a criação da Lei, teve como 

objetivo avaliar o cumprimento da NBCAL, analisando a promoção comercial de produtos sob 

sua abrangência, localizados em um município do Rio Grande do Norte e identificou que todos 

os estabelecimentos avaliados apresentaram algum tipo de inconformidade com a Lei Federal 

11.265/2006 (Gurgel, 2016). 

 

2.9 Hipótese 

Uma ação educativa junto a farmacêuticos e gerentes de farmácias sobre a Lei 

11.265/2006 pode melhorar o cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras 

nesses estabelecimentos. 
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3- REVISÃO DE LITERATURA 

Foi realizada uma busca de literatura visando identificar artigos sobre o cumprimento 

da legislação que regula a comercialização de produtos que competem com o aleitamento 

materno, e sobre ações que pudessem contribuir para seu cumprimento. Não foram utilizados 

filtros ou data limite de publicação. 

A primeira busca foi realizada pela base de dados MEDLINE, sendo utilizados os 

descritores: (Breastfeeding OR Breast Milk) AND (Infant Food OR Baby Formula) AND 

(Health Policy OR Public Health) AND Marketing. Foram encontrados 188 artigos e após a 

leitura de títulos e resumos foram selecionados quatro artigos relacionados ao tema de estudo 

por meio da leitura dos títulos e resumos. 

Em seguida foi realizada busca na base de dados LILACS, sendo utilizados os 

descritores: Amamentação AND Legislação AND Marketing. Foram encontrados doze artigos 

e após leitura de títulos e resumos observou-se que apenas três artigos estavam relacionados 

com o tema em estudo. 

Para complementar essa busca, fez-se uma pesquisa ao site “Google Acadêmico”, 

utilizando-se os descritores: Aleitamento Materno (ou amamentação) AND Legislação AND 

Marketing AND NBCAL. Foram encontradas 148 publicações. Por meio da leitura de títulos e 

resumos, observou-se que seis artigos eram repetidos em relação aos identificados nas bases 

MEDLINE e na LILACS, sendo selecionados quatro artigos. 

A Figura 2 mostra o fluxograma da busca bibliográfica, por meio da qual foram 

incluídos onze artigos.  

O Quadro 1 sumariza as características dos estudos analisados, dos quais seis artigos 

tiveram como objetivo verificar o cumprimento da NBCAL, três artigos estudaram o 

conhecimento de mães e profissionais da área da saúde a respeito da Norma e dois artigos 

focaram a importância e os avanços da Norma, desde a sua criação. Em relação à 

caracterização do local de estudo, dois trabalhos abrangem o Brasil como um todo, dois estudos 

contemplaram diferentes cidades brasileiras, cinco estudos foram conduzidos na Região 

Nordeste e dois na Região Sudeste. Em relação ao tipo de estudo foram encontrados dois 

estudos exploratórios, um estudo com dados secundários, seis estudos transversais e dois 

estudos documentais. Não foram encontrados estudos sobre intervenções educativas visando 

um melhor cumprimento da NBCAL em estabelecimentos comerciais. 
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Figura 2. Fluxograma da busca bibliográfica. 

PUBMED: 

188 artigos 

124 artigos excluídos 

devido à incompatibilidade 

com o objetivo do presente 

estudo. 

64 artigos selecionados 

pela leitura de títulos e 

resumos. 

60 artigos excluídos 

devido à 

incompatibilidade com o 

objetivo do presente 

estudo. 

4 artigos incluídos na 

revisão bibliográfica. 

LILACS: 

              12 artigos  

 

4 artigos excluídos por 

consistirem na análise do 

cumprimento apenas do 

Código Internacional  

 

8 artigos selecionados 

pela leitura de títulos e 

resumos. 

 

5 artigos excluídos 

devido à 

incompatibilidade com o 

objetivo do presente 

estudo. 

 

3 artigos incluídos na 

revisão bibliográfica. 

 

11 artigos incluídos na 

revisão bibliográfica. 

 

Google Acadêmico: 

148 artigos 

129 publicações 

excluídas devido à 

incompatibilidade com o 

objetivo do presente 

estudo. 

 

19 artigosselecionados 

pela leitura de títulos e 

resumos. 

 

4 artigos incluídos na 

revisão bibliográfica. 

 

8 artigos repetidos, 

identificados previamente 

nas buscas realizadas na 

PUBMED e na LILACS e 7 

artigos excluídos devido à 

incompatibilidade com o 

objetivo do presente estudo 



23 
 

Quadro 1. Características dos estudos selecionados na revisão de literatura. 

Primeiro 

autor/ Ano 

publicação 

População e ano 

de realização e 

tipo de estudo 

Objetivo Principais Resultados 

Araújo et 

al., 2006 

Pesquisa 

documental sobre 

a Norma 

Brasileira de 

Comercialização 

de Alimentos para 

Lactentes e 

Crianças de 

Primeira Infância 

(NBCAL) nas 

versões de 1988 e 

de 2002. 

Identificar  

avanços nas 

diferentes versões 

da NBCAL entre 

1988 e 2002 

Em 1992, foram incluídos os leites fluídos, em 

pó, as chupetas e frases de advertência na 

propaganda e na rotulagem dos produtos. Em 

2002, a regulamentação dos produtos foi 

publicada pela ANVISA, fortalecendo a ação 

de fiscalização e incluindo a regulamentação 

dos alimentos para crianças de 1ª 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. Foram 

identificadas modificações no controle do 

marketing, sendo necessárias rotinas de 

fiscalização da legislação pelo governo. 

Bartolini et 

al.,2009 

Estudo transversal 

com amostrade 

680 peças 

publicitárias, em 

Juiz de Fora/MG, 

2006 

Avaliar a 

publicidade 

impressa de 

produtos 

abrangidos pela 

NBCAL e seu 

cumprimento. 

Das peças publicitárias analisadas, 564 (83,0%) 

não cumpriram a NBCAL. Foram encontradas 

irregularidades em 100% das amostras captadas 

em rádio, TV, jornais, revistas e farmácias;70,1 

das amostras captadas em supermercados  e 

86,6% das amostras captadas da internet.Não 

há avaliação do impacto destas ações. 

Cyrillo et 

al., 2009 

Estudo de dados 

secundários de 

pesquisa 

realizadacom 

mulheres em 

idade fértil, 

profissionais de 

saúde e 

responsáveis por 

farmácias e 

supermercados, 

em 159 

municípios 

brasileiros, de 

diferentes regiões 

do país, 2000. 

 

 

Analisar o 

conhecimento de 

mães, 

comerciantes e 

profissionais da 

área da saúde a 

respeito da 

NBCAL 

O conhecimento da Norma brasileira de 

comercialização de alimentos para lactentes 

entre mães era praticamente nulo (0,6%), era 

muito baixo entre funcionários de 

supermercados (2,9%) e farmácias (0,7%) e era 

baixo entre instituições de saúde (21,8%) e 

profissionais de saúde, como pediatras (17,6%) 

e nutricionistas (34,6%). 
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Farias et al., 

2015 

 

 

Estudo transversal 

de análise de 18 

encartes contendo 

promoção 

comercial de 

produtos no 

escopo da 

NBCAL. 

Fortaleza- CE, 

2011. 

Analisar a 

comercialização 

de produtos que 

competem com o 

aleitamento 

materno 

A Lei Federal 11.265/2006 não estava sendo 

cumprida, visto que grande parte dos produtos 

comercializados, como leite em pó e cereais 

infantis, não apresentavam a advertência 

exigida. Dos encartes avaliados,16,7% não 

estavam em acordo com a NBCAL 

 

Gurgel, 

2016 

Estudo transversal 

em 25 

supermercados 

cadastrados no 

sistema da 

Vigilância 

Sanitária em  

Mossoró-RN, 

2016. 

Avaliar a 

promoção 

comercial dos 

produtos 

abrangidos pela 

NBCAL em 

supermercados. 

Em todas as lojas analisadas havia 

inconformidades em relação a algum item da 

promoção comercial e a maioria dos 

estabelecimentos não cumpria a NBCAL na 

comercialização de alimentos à base de 

cereais e outros (64%).  

Lopes et al., 

2017 

Estudo 

exploratório 

descritivo em 55 

supermercados e 

76 drogarias 

cadastrados na 

Vigilância 

Sanitária 

Municipal de 

Piracicaba- SP, 

2012. 

Avaliar 

conformidade à 

NBCAL em 

rótulos e em 

promoção 

comercial de 

bicos, chupetas e 

mamadeirasem 

supermercados e 

drogarias de São 

Paulo. 

Observou-se deficiências nas informações 

sobre o controle de fabricação e em aspectos 

de proteção ao aleitamento natural, indicando 

uma conduta intencional das marcas líderes 

para a manutenção dessa situação, que pode 

ser agravada pela falta de monitoramento 

periódico da rotulagem e promoção comercial 

pela vigilância sanitária.  

Monteiro 

R.,2006 

Pesquisa 

documental, sobre 

as Diretrizes 

brasileiras na 

atuação contra as 

estratégias de 

marketing da 

indústria e 

avanços do 

Código 

Internacional de 

Comercialização 

de Substitutos do 

Leite Materno 

Discutir sobre a 

política brasileira 

de saúde e as 

ações para 

proteger a 

amamentação 

Destacou-se a importância das diretrizes 

brasileiras na atuação contra as estratégias de 

marketing da indústria e osavanços do Código 

Internacional de Comercialização de 

Substitutos do Leite Materno, proposto pela 

OMS em 1981 até a Lei Federal 11.265/2006. 

Os avanços foram reduzidos, sendo necessário 

que todos os atores envolvidos, incluindo 

funcionários governamentais, fabricantes e 

vendedores de alimentos para criançasna 

primeira infância, profissionais de ensino e 

saúde e suas associações, organismos 

internacionais e ONGs assumissem o 

compromisso de fazer cumprir a Lei. 
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Oliveira et 

al., 2010 

Estudo transversal 

em 28 

supermercados 

localizados em 

Teresina- PI, 

2009. 

Analisar a 

rotulagem dos 

produtos 

abrangidos pela 

NBCAL e 

identificar as 

estratégias de 

promoção 

comercial 

utilizadas numa 

rede de 

supermercados. 

Foram analisados 36 rótulos de produtos em 

28 lojas e foram identificadas diversas 

inconformidades nos rótulos dos produtos. 

Quanto à promoção comercial, as 

inconformidades mais encontradas foram as 

estratégias de promoção para os alimentos para 

lactentes, bicos, chupetas e mamadeiras e a 

ausência das frases de advertência do 

Ministério da Saude. Esses resultados 

mostraram que apesar da legislação ser 

rigorosa, as indústrias e supermercados ainda 

não estão devidamente adequados à Lei, sendo 

necessário aumentar a fiscalização.  

Pagnoncelli 

et al., 2009 

Estudo transversal 

onde foram 

coletadas 220 

propagandas, 

(141 de material 

técnico-científico 

e 79 de promoção 

comercial), 

avaliadas quanto 

ao cumprimento 

da NBCAL em 

Natal/RN. 

Analisar 

propagandas de 

alimentos 

abrangidos pela 

Lei nº 

11.265/2006.  

Em 42% das promoções comerciais não 

foram veiculadas as informações 

obrigatórias. Das promoções comerciais que 

continham a advertência do Ministério da 

Saúde, 8,7% estavam postas em local que 

dificultava sua identificação e leitura devido 

ao tamanho e cor das letras. O estudo 

reforçou a importância do aleitamento 

materno e o risco de utilização da 

alimentação artificial na alimentação infantil. 

Rea et al., 

2000 

Pesquisa 

exploratória com 

amostragem 

intencional em 30 

cidades 

brasileiras, 

entrevistando 95 

profissionais de 

saúde, 1999. 

Identificar 

práticas 

promocionais, 

especialmente 

com pediatras, de 

conflitos de 

interesse da 

indústria em 

relação a  

modificações no 

comportamento 

dos profissionais. 

Observou-se que a Norma Brasileira sobre a 

Comercialização de Alimentos para Lactentes 

não possuía informações suficientes para 

indicar os limites éticos da relação profissional-

indústria. Quando comparada a última 

atualização da NBCAL (2006), observa-se um 

significativo avanço nesse cenário. 

Silva et al., 

2012 

Estudo transversal 

realizado em 67 

drogarias de 

Fortaleza- CE, 

2011. 

Avaliar o 

conhecimento dos 

farmacêuticos a 

respeito do 

aleitamento 

materno e da 

NBCAL 

Observou-se que 71,7 % dos entrevistados 

tiveram seus conhecimentos classificados como 

regular; 17,9% como insuficiente e 10,4% como 

bom.  O resultado foi associado ao tempo de 

exercício na profissão, observando-se que os 

profissionais formados há mais de dez anos 

apresentaram menor nível de conhecimento. 
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De acordo com a análise dos resultados encontrados no Quadro1, foi possível observar 

os inúmeros avanços da NBCAL, desde a versão de 1988.A inclusão de alimentos como os 

leites e os produtos de puericultura, além da obrigatoriedade em inserir as frases de advertência 

nas propagandas e rotulagens dos produtos, foram identificadas como importantes 

modificações no controle do marketing e na proteção do aleitamento materno (Araújo, 2006). 

Dos onze estudos selecionados, seis tiveram como objetivo avaliar a conformidade à 

NBCAL de práticas promocionais na comercialização de produtos. Em três estudos, as 

investigações foram feitas em supermercados - Gurgel (2016), Lopes (2017) e Oliveira (2010). 

Os três artigos ressaltaram o grande número de inconformidades à NBCAL encontradas e a 

falta de monitoramento por parte das autoridades vigentes. Lopes, 2017 e Oliveira, 2010 

também avaliaram a conformidade da NBCAL referente à rotulagem de produtos (bicos, 

chupetas e mamadeiras). Nos outros três estudos, a pesquisa foi feita em materiais impressos, 

como encartes ou em peças publicitárias na forma de áudio/vídeos (rádio, TV ou internet) –

Pagnoncelli (2009), Bartololini (2009) e Fariais (2015), sendo também encontrado um grande 

número de infrações à NBCAL.  

Houve dois estudos que avaliaram o conhecimento sobre a NBCAL de profissionais que 

trabalhavam em estabelecimentos comerciais: Cyrillo (2009), em diversos municípios do Brasil 

e Silva (2012), na cidade de Fortaleza, Ceará. Cyrillo (2009) também investigou essa temática 

junto a mães e profissionais de saúde.   

Dois estudos realizaram análise documental da política brasileira e do Código 

Internacional: Araújo (2006) e Monteiro (2006). Para Araújo (2006) houve inúmeros avanços 

na NBCAL, desde a versão de 1988, como a inclusão de alimentos como os leites e os produtos 

de puericultura, além da obrigatoriedade em inserir as frases de advertência nas propagandas e 

rotulagens dos produtos. A autora considera que estas modificações foram importantes para o 

controle do marketing e a proteção do aleitamento materno (Araújo, 2006). Para Monteiro 

(2006), entretanto, os avanços foram reduzidos e somente a atuação conjunta de funcionários 

governamentais, fabricantes e vendedores de alimentos para crianças na primeira infância, 

profissionais de ensino e de saúde e suas associações, organismos internacionais e organizações 

não governamentais poderão fazer com que a Lei seja cumprida. 

A NBCAL consiste em uma Lei Federal que deve ser conhecida e cumprida por todos. 

Contudo, apesar do progresso observado, seu cumprimento ainda está aquém do esperado. 

Todos os artigos ressaltaram a importância da divulgação da Lei Federal 11.265/2006 e da 

fiscalização adequada do seu cumprimento por parte da sociedade civil e, em especial, da 

Vigilância Sanitária. 
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4- JUSTIFICATIVA 

 A promoção comercial consiste em uma importante estratégia de comercialização 

utilizada pelos estabelecimentos comerciais com objetivo de aumentar o consumo de 

determinado produto. A promoção comercial de fórmulas infantis, chupetas, bicos, 

mamadeiras, leites de origem animal ou vegetal e de alimentos de transição, destinados a 

crianças menores de 3 anos pode interferir negativamente na prática da amamentação.A 

promoção comercial desses produtos é regulada pela Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância (NBCAL).  

 Essa legislação não vem sendo cumprida no Brasil, mas não se sabe se as infrações 

ocorrem devido ao desconhecimento dos responsáveis por promoções comerciais desses 

produtos, pela falta de vigilância dessa Norma e de autuação dos seus responsáveis, ou por 

outros fatores.   

 Acredita-se que a divulgação da legislação aos farmacêuticos e gerentes responsáveis 

por farmácias que fazem promoção comercial de produtos abrangidos pela NBCAL pode gerar 

um melhor cumprimento dessa Lei, e com isso é possível contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos lactentes, e para a redução da morbimortalidade infantil. As farmácias 

são os estabelecimentos que comercializam mais produtos abrangidos pela NBCAL, são os que 

mais infringem a Lei 11.265 (Silva et al., 2019) e são procuradas pelas mães para a aquisição 

de fórmulas infantis.  

São escassos os estudos sobre o cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização de 

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

grande relevância na área da saúde coletiva. Os resultados do presente estudo podem contribuir 

para a implementação de estratégias que melhorem o cumprimento da Lei 11.265/2006, 

considerada um avanço em termos de política pública. 

 

5- OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo Geral 

Analisar o impacto de uma intervenção educativa em farmácias, com farmacêuticos e 

gerentes comerciais, sobre o cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização de 

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

Mamadeiras. 
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5.2. Objetivos Específicos 

• Avaliar o efeito da intervenção educativa sobre a presença de promoção comercial 

com infração à NBCAL, antes e após a intervenção, segundo o grupo de alocação da 

farmácia. 

• Avaliar o efeito da intervenção educativa sobre o quantitativo de infrações à 

NBCAL, antes e após a intervenção, segundo o grupo de alocação da farmácia.  

• Avaliar o efeito da intervenção educativa sobre a presença de promoção comercial 

com infração à NBCAL, antes e após a intervenção, segundo o tipo de produto 

comercializado. 

• Avaliar o efeito da intervenção educativa sobre a presença de promoção comercial 

com infração à NBCAL, antes e após a intervenção, segundo o tipo de estratégia 

promocional utilizada pelo estabelecimento.  

 

 

6. MÉTODOS 

 

6.1 Delineamento da pesquisa 

Trata-se de um estudo experimental randomizado realizado em farmácias. 

 

     6.2.  Caracterização do local de estudo 

A pesquisa foi realizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ), que possui uma população 

aproximada de 6.498.837 habitantes, com Indice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) de 0,799 (IBGE 2010).  O estudo foi desenvolvido na Área Programática 2.1, que 

abrange os bairros de Botafogo, Catete, Copacabana, Cosme Velho, Flamengo, Gávea, Glória, 

Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, Leme, Rocinha, São Conrado, 

Urca e Vidigal, situados na Zona Sul da cidade. A região foi escolhida pela presença de 

diferentes classes sociais. 
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Figura 3: Mapa da cidade do Rio de Janeiro por Área Programática 

Fonte: Site da Prefeitura do Rio de Janeiro -http://mapas.rio.rj.gov.br 

 

6.3. População do estudo 

 As unidades de análise foram as farmácias que comercializavam produtos abrangidos 

pela NBCAL. Os produtos foram classificados em cinco categorias: 1.fórmulas infantis para 

lactentes e fórmulas infantis de seguimento para lactentes; 2.fórmulas infantis para lactentes 

com necessidades dietoterápicas específicas; 3.produtos de puericultura (mamadeiras, bicos, 

chupetas e protetores de mamilo); 4.leites fluidos ou em pó de origem animal ou vegetal e 

compostos lácteos; 5.alimentos de transição. 

Entre os meses de março e abril de 2017 foi realizada uma pesquisa de delineamento  

transversal denominada “Avaliação do cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização 

de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância em estabelecimentos comerciais e 

serviços de saúde”, financiada pela CNPq (Processo nº404948/2016-2). Foi realizada por meio 

de um censo em todas as farmácias, supermercados e lojas de departamento localizados naZona 

Sul da cidade do Rio de Janeiro (AP 2.1) que comercializavam alimentos infantis e produtos de 

puericultura. De acordo com os resultados dessa pesquisa havia 240 farmácias na AP 2.1e 

dessas, 154 (64,2%) apresentaram algum tipo de infração à Lei 11.265/2006 (Silva et al., 2019). 

A presente pesquisa utilizou verbas desse mesmo financiamento (Processo nº404948/2016-

2) e foi realizada por meio de um censo das farmácias localizadas na Zona Sul da cidade do Rio 

de Janeiro (AP 2.1), tendo como base os dados da pesquisa realizada em 2017. Como alvos da 

intervenção educativa, foram selecionados os gerentes e os farmacêuticos, pelo papel desses 

profissionais na comercialização de alimentos e produtos infantis nas farmácias. 

 Todas as farmácias da Zona Sul previamente listadas foram aleatoriamente distribuídas em 

três grupos: grupo de intervenção educativa com farmacêuticos (GIF); grupo intervenção com 

gerente (grupo de intervenção educativa com gerentes comerciais (GIF); e grupo controle (GC).  
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Para alocar as farmácias em cada um dos três grupos foi aplicado o algoritmo de Hájek 

(1960), que consiste em gerar para cada farmácia um número aleatório uniformemente 

distribuído no intervalo (0,1), e ordenar as farmácias em ordem crescente do número aleatório. 

As farmácias correspondentes aos n1 (menores números aleatórios) foram alocadas no grupo de 

intervenção com farmacêuticos; as farmácias correspondentes aos n2 (números aleatórios 

seguintes) foram alocadas no grupo de intervenção com gerentes e as farmácias restantes 

ficaram no grupo controle. 

Para dimensionar o tamanho ( ) de amostra mínimo necessário de unidades (farmácias) em 

estudos de intervenção, de modo a ser capaz de detectar uma diferença esperada (relevante) de 

no mínimo v na proporção de “casos” entre os grupos de intervenção e controle, foram 

utilizadas as especificações fornecidas no Quadro 1 e a expressão a seguir, proposta por Twisk: 

n =
(zα

2⁄
+ zβ)

2

∙ p̅(1 − p̅) ∙ 2

v2
 

Onde:zα
2⁄
ezβ são os quantis da distribuição normal padrão;p0 é a proporção de “casos” no 

grupo controle; p1 é a proporção de “casos” no grupo de intervenção; p̅ é a média aritmética 

dep0 e p1; ev = p0 − p1 é a diferença mínima esperada (relevante) na proporção de “casos” 

entre o grupo de intervenção e o grupo controle. 

 

Quadro 2: Cálculo do tamanho da amostra ( ) em estudos de intervenção para desfecho 

dicotômico (presença ou ausência de infração no estabelecimento). 

 

Especificações 

Cada grupo de intervenção x 

grupo controle 

Nível de significância (α = 5%) z0,025 = 1,96 

Poder do teste (1 − β = 90%) z0,10 = 1,28 

Proporção de “casos” no grupo controle (p0) p0 = 100% 

Proporção de “casos” no grupo de intervenção (p1) p1 = 75% 

Diferença esperada (relevante) na proporção de 

“casos” entre os grupos de intervenção e controle  

v = p0 − p1 = 0,25 

Média aritmética de p0 ep1 p̅ = 0,875 

Tamanho de amostra mínimo necessário por grupo (n)  =36,74 37 
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Considerando os cálculos que constam do Quadro 1, estimou-se que uma amostra de pelo 

menos 37 farmácias por grupo garantiria 90% de poder para detectar uma diferença esperada de 

no mínimo 25% na prevalência de infração entre cada grupo de intervenção e o grupo controle, 

com nível de significância de 5%.Como se desejava comparar cada grupo de intervenção (com 

farmacêutico e com gerente) com o grupo controle, o tamanho total da amostra (mínimo) 

requerido seria de 111 farmácias, sendo 37 no grupo intervenção com farmacêutico, 37 no 

grupo intervenção com gerente e 37 no grupo controle. No entanto, partiu-se das 240 farmácias 

listadas e aleatoriamente distribuídas nos três grupos, pois estas ainda seriam avaliadas para 

verificar a presença de infrações à NBCAL, e apenas as que apresentassem inconformidade à 

Lei 11265/2006 participariam da pesquisa de intervenção educativa. Além disso, algumas 

farmácias poderiam ter encerrado suas atividades, além da possibilidade de recusa à 

intervenção educativa por alguns farmacêuticos ou gerentes 

 

6.4. Critérios de inclusão e exclusão 

O critério de inclusão da farmácia nos grupos de alocação foi a presença de 

inconformidade à Lei 11265/2006 em farmácias que vendiam alimentos e/ou produtos de 

puericultura infantis. Foi considerado que a farmácia infringia a NBCAL quando havia 

presença de promoção comercial de fórmulas infantis para lactentes, fórmulas infantis de 

seguimento para lactentes, fórmulas infantis para lactentes com necessidades dietoterápicas 

específicas, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo. Também foi considerado que 

a farmácia infringia a NBCAL quando havia promoção comercial de fórmulas infantis de 

seguimento para crianças de primeira infância, leites fluidos, leites em pó, similares de origem 

vegetal e leites modificados (entre os quais foram considerados os compostos lácteos) não 

acompanhadas da seguinte frase: “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/ou  promoção 

comercial de alimentos de transição não acompanhadas da seguinte frase: “O Ministério da 

Saúde informa: após os 6 (seis) meses de idade, continue amamentando seu filho e ofereça 

novos alimentos”. Essas frases de advertência deviam estar legíveis, apresentadas em moldura, 

próximas aos produtos, no mesmo sentido espacial de outros textos informativos, em caixa alta 

e em negrito. 

O critério de exclusão foi o estabelecimento não possuir CNPJ. 
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6.5.Desenvolvimento de questionários e formulários em forma de aplicativo 

Para avaliação do cumprimento da NBCAL nas farmácias foi utilizado um formulário 

desenvolvido pela rede IBFAN (http://www.ibfan.org.br – Anexo 1), acrescido de questões e 

adaptado para a coleta de dados por meio do aplicativo móvel denominado MAGPI,com 

hospedagem eletrônica nos servidores da Fiocruz. Esse aplicativo provê uma interface intuitiva 

para a entrada de dados, captação de coordenadas para georreferenciamento, com possibilidade 

de acompanhamento online em tempo real da coleta de dados, e procedimentos para a 

exportação de dados para os pacotes estatísticos mais comuns. Esse aplicativo é compatível 

com dispositivos tipo celular com sistemas operacionais da Apple e Android (Abbot, 2005). 

 

6.6.Instrumento e coleta de dados 

Foi utilizado um formulário eletrônico criado a partir do aplicativo Magpi e as perguntas 

foram divididas em três blocos:  

O Bloco 1 continha questões sobre as características do estabelecimento, sendo coletados 

dados sobre: 1.espaço físico e características do estabelecimento, como seu tamanho 

(categorizado como pequeno, médio ou grande de acordo com a percepção do entrevistador);  

O Bloco 2 continha questões sobre os produtos comercializados e sobre a presença de 

infração na comercialização de produtos cuja promoção comercial é proibida pela NBCAL 

(fórmulas infantis para lactentes, fórmulas infantis de seguimento para lactentes, mamadeiras, 

bicos, chupetas e protetores de mamilo) e de produtos cuja promoção comercial é permitida 

pela NBCAL desde que acompanhada de frase informativa do Ministério da Saúde (fórmulas 

infantis de seguimento para crianças de primeira infância, leites fluidos, leites em pó, similares 

de origem vegetale leites modificados, 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);  

O Bloco 3 continha questões sobre as características do entrevistado (gerente ou 

farmacêutico), contemplando seu perfil sociodemográfico, seu conhecimento sobre a Lei 

11.265/06 e se possuia autonomia para modificar a arrumação das gôndulas ou os preços dos 

produtos.Também se questionava sobre as empresas que visitavam o estabelecimento comercial 

e a frequência destas visitas, sobre o oferecimento de bonificação para melhor exposição dos 

produtos e promoção de vendas vinculadas.  

As entrevistas foram realizadasno local em que o entrevistado se sentiu mais confortavel 

para responder, sempre respeitando os critérios de sigilo e privacidade. Caso o farmacêutico ou 

http://www.ibfan.org.br/


33 
 

gerente a ser entrevistado não estivesse presente no estabelecimento no momento da avaliação, 

o entrevistador era orientado a voltar à farmácia pelo menos duas vezes, se possível no mesmo 

dia ou no periodo mais breve possível, para que o mesmo fosse encontrado. 

 

6.7.Instrumentos e intervenção educativa 

A equipe de pesquisa elaborou um material didático padronizado, impresso a cores, ilustrado 

por diferentes imagens, com linguagem clara e apropriada à realização de intervenção 

educativa com gerentes e farmacêuticos. Esse material continha informações a respeito da 

importância da amamentação, do objetivo da NBCAL, dos produtos abrangidos pela Norma e 

dos principais tipos de promoção comercial (descontos nos preços, exposição especial, doação 

de brindes e amostras). O material informava que é vedada a promoção comercial de fórmulas 

infantis para lactentes, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo e que alimentos de 

transição, como papinhas, sopinhas e cereais infantis, bem como os leites de origem animal ou 

vegetal e os compostos lácteos só poderiam ter promoção comercial se a mesma fosse 

acompanhada de frase de advertência do Ministério da Saúde.  

Nas farmácias onde foi verificada alguma infração à NBCAL, segundo seu grupo de 

alocação definido previamente, foram desenvolvidas uma entrevista e uma ação educativa 

sobre a Lei 11.265/2006 com o farmacêutico, ou com o gerente, ou apenas realizada entrevista 

com gerente ou farmacêutico no grupo controle.  

Ao final da ação educativa o entrevistado era convidado a acompanhar o entrevistador até os 

pontos da farmácia onde haviam sido observadas promoções comerciais em desacordo com a 

NBCAL. O farmacêutico ou gerente era estimulado a identificar as infrações à NBCAL e a 

refletir sobre como adequar o estabelecimento para seu cumprimento, criando assim uma 

oportunidade para sanar possíveis dúvidas sobre a legislação vigente e reforçar a ação 

educativa. Ao final da intervenção foi entregue uma cópia do Decreto nº 8552/2015 para cada 

entrevistado (farmacêutico ou gerente) do grupo intervenção.  

Foi elaborado também um folder contendo de forma resumida as informações presentes no 

material didático que foi entregue a todos os entrevistados, ao final da segunda fase da 

pesquisa, reforçando a ação educativa e permitindo que os entrevistados do grupo controle 

pudessem também ter acesso às informações sobre a Lei 11.265/06.  

 

6.8.Equipe de pesquisa e estudo piloto  

O estudo piloto e o trabalho de campo foram conduzidos por uma equipe composta por 

quatro profissionais da área da saúde, previamente capacitados em cursos da NBCAL 
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promovidos pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Essa equipe foi 

supervisionada por quatro pesquisadores com experiência em supervisão de campo.  

Cada entrevistador recebeu uma cópia do material didático; um instrutivo para a realização 

padronizada da avaliação do cumprimento da NBCAL, da entrevista com farmacêutico ou 

gerente e da intervenção educativa;cópias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do 

Decreto nº 8552/2015 euma lista com a relação das farmácias com seus respectivos endereços 

por bairro. Essa lista foi sendo atualizada à medida que os entrevistadores percorriam as ruas 

dos bairros durante o trabalho de campo. Farmácias inexistentes no período da pesquisa foram 

excluídas e farmácias novas, que não constavam da lista, foram acrescentadas, sendo respeitada 

a seguinte ordem: GIF-GIG-GC, respectivamente.  

O estudo piloto foi realizado em dois cenários em janeiro de 2018, para teste e 

aprimoramento do material educativo, do questionário e do instrutivo e para padronização do 

processo de coleta de dados pelos entrevistadores. O primeiro cenário foi a cidade de Niterói, e 

o segundo foi a Zona Norte (Área de Planejamento 2.2) do Rio de Janeiro, para que não 

houvesse contaminação das farmácias da Zona Sul onde seria realizada a pesquisa. 

 

6.9.Trabalho de campo 

O trabalho de campo teve duração de 3 meses e ocorreu entre abril e junho de 2018. Foi 

dividido em duas etapas, cada uma com duração média de um mês e um intervalo mínimo de 

30 dias entre a primeira avaliação e a segunda, para que as farmácias tivessem tempo para 

adequar suas práticas. 

Na primeira etapa foi realizada a avaliação das farmácias quanto ao cumprimento da 

NBCAL. As que infringiam a NBCAL foram incluídas na pesquisa. Nas farmácias alocadas no 

grupo intervenção era realizada entrevista com o gerente ou farmacêutico, de acordo com o 

grupo de alocação, e posteriormente era conduzida a ação educativa e entregue uma cópia do 

Decreto 8552/2015. No grupo controle, era entrevistado alternadamente o farmacêutico ou o 

gerente. Ao final da visita ao estabelecimento, o entrevistador anotava a data da avaliação da 

farmácia, se essa havia sido realizada, se houve recusa à entrevista ou se era necessário retornar 

ao estabelecimento para sua realização. 

Na segunda etapa da pesquisa todas as farmácias que participaram da primeira etapa foram 

novamente avaliadas. Os farmacêuticos ou gerentes entrevistados na primeira etapa eram 

novamente entrevistados, sendo substituídos por outro profissional da mesma categoria, em 

caso do entrevistado não mais trabalhar no estabelecimento ou estar de férias na ocasião da 

visita de avaliação da segunda etapa. Nessa segunda etapa, todos os entrevistados, dos grupos 
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intervenção e do grupo controle, receberam um folder educativo contendo reforço das 

informações sobre a NBCAL. 

 

 

      JANEIRO                         ABRIL                     JUNHO                    JULHO        2018 

 

 

 

Figura 4. Linha do tempo das diversas etapas da Pesquisa de Intervenção Educativa sobre a 

NBCAL em farmácias. Zona Sul do Rio de Janeiro, 2018. 

 

6.10. Análise de Dados 

Ao final do trabalho de campo o banco de dados foi exportado para o programa SPSS, por 

meio do qual foi realizada a análise dos dados relativos às características dos estabelecimentos 

comerciais, dos produtos comercializados, das estratégias promocionais empregadas e dos 

produtos comercializados em desacordo com a NBCAL. Foram analisadas também o perfil dos 

farmacêuticos e gerentes entrevistados, o seu conhecimento sobre a NBCAL e a frequência 

com que as empresas produtoras de alimentos e produtos infantis visitavam as farmácias.  

Foram realizadas análises dos dados relativos às características dos estabelecimentos 

comerciais, dos produtos comercializados e das estratégias promocionais utilizadas e os 

resultados foram apresentados em forma de tabelas. O efeito da intervenção foi aferido 

comparando os resultados do grupo intervenção com farmacêutico (GIF), grupo intervenção 

com gerente (GIG) e grupo controle (GC) quanto à redução no número de farmácias que 

infringiam a NBCAL e no número de infrações encontradas em cada farmácia.   

O resultado foi aferido pelo cálculo da prevalência de farmácias com infração, nas duas 

fases da pesquisa e pelo cálculo do número de infrações por estabelecimento. O número de 

infrações por tipo de produto foi calculado utilizando o teste não paramétrico de postos 

sinalizados de Wilcoxon (Siergel e Castellan, 2006). 

Para a análise da mudança no quantitativo de farmácias que infringiam a NBCAL na 

primeira e segunda etapa da pesquisa, por grupo de alocação, os produtos para os quais a 

promoção comercial é vedada (fórmulas infantis para lactentes, fórmulas infantis de 

seguimento para lactentes, fórmulas infantis para lactentes com necessidades dietoterápicas 

específicas, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo) foram agrupados numa única 

categoria.  

Estudo 

Piloto 
1° Etapa da 

Pesquisa 

2° Etapa da 

Pesquisa 

Início da Análise 

dos Dados 
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Primeiramente o quantitativo de farmácias alocadas para cada grupo de alocação, o 

número de farmácias listadas em 2017, porém inexistentes em 2018, o número de farmácias 

encontradas no trabalho de campo e o quantitativo que infringia a NBCAL incluído na pesquisa 

de intervenção foi apresentado em uma figura. 

Em seguida foram comparadas as características das farmácias e de seus responsáveis 

na etapa 1,segundo o grupo de alocação. Para observar se os grupos permaneceram 

homogêneos, foram avaliadas diferenças entre os grupos GIF, GIG e GC por meio de teste de 

qui-quadrado de Pearson (X2) com correção de Yates, utilizada quando a frequência esperada é 

inferior a 5, considerando o nível de significância de 5%. 

Foi calculado o quantitativo de farmácias que comercializava produtos abrangidos pela 

NBCAL e que a infringia, segundo a etapa da pesquisa de intervenção e de acordo com os tipos 

de produtos abrangidos pela NBCAL (1.fórmulas infantis para lactentes; 2.fórmulas para 

necessidades dietoterápicas; 3.bicos, chupetas e mamadeiras; 4.leites e compostos lácteos; 

5.alimentos de transição).  

Foi utilizado o teste de McNemar (Siergel e Castellan, 2006), para amostras 

dependentes, para aferir as mudanças no quantitativo de farmácias com infração à NBCAL da 

etapa 1 para a etapa 2, segundo o produto comercializado. Os tipos de produtos 1, 2 e 3, cuja 

promoção comercial é proibida, foram agrupados em uma única categoria. Os produtos 4 e 5 

foram analisados como categorias distintas. Foram classificados como: “sem/sem” as farmácias 

onde não foi encontrada infração nas duas etapas da pesquisa; “sem/com” as farmácias onde foi 

encontrada infração apenas na segunda etapa “com/sem” aquelas onde foi encontrada infração 

apenas na primeira etapa e “com/com” naquelas onde foram encontradas infrações nas duas 

etapas da pesquisa. 

O mesmo teste foi utilizado para comparar a mudança no número de farmácias com 

infração à NBCAL entre as etapas 1 e 2, por grupo de alocação, segundo os diferentes tipos de 

estratégia comercial. 

Foram construidos box-plots para representar a variação do número de infrações à 

NBCAL por farmácia segundo o grupo de alocação, antes e após a intervenção educativa. Para 

verificar se a variação do número de farmácias com infração à NBCAL para cada grupo de 

alocação da primeira para a segunda etapa da pesquisa foi significativa, foi utilizado o teste não 

paramétrico de postos sinalizados de Wilcoxon (Siergel e Castellan, 2006). 
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6.11. Ética em Pesquisa 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFF e aprovada pelo Parecer 

no 2.580.398 de 4/4/2018.Considerando-se que a vinculação da coleta de dados à autorização 

prévia poderia afetar a representatividade do número de estabelecimentos previstos na amostra, 

e consequentemente modificar o resultado da pesquisa, e que a avaliação do cumprimento de 

uma Lei Federal (11.265/2006 - NBCAL) é uma prática livre e pública, acessível a qualquer 

cidadão, não requerendo autorização prévia dos estabelecimentos comerciais, foi solicitado e 

autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa a dispensa da anuência dos estabelecimentos 

comerciais que vendem alimentos infantis, bicos, mamadeiras e chupetas para a realização da 

coleta de dados com vistas à avaliação do cumprimento da NBCAL. Tal medida se justifica 

ainda, pelo fato de que grande parte das farmácias fazem parte de redes, o que poderia 

ocasionar informação privilegiada em relação à coleta de dados e consequentemente 

interferência (viés) nos resultados.  

Antes da realização da entrevista eraapresentado ao gerente (ou farmacêutico) o parecer de 

aprovação do CEP e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)a ser assinado por 

ele,sendo esclarecido que a pesquisa não apresentava caráter punitivo, mas sim educativo.Este 

Termo era escrito em linguagem clara, especificando a justificativa, os objetivos e os 

procedimentos que seriam utilizados na pesquisa; os possíveis desconfortos e riscos decorrentes 

da participação na pesquisa, além dos benefícios esperados dessa participação, garantia de 

plena liberdade ao participante da pesquisa em recusara participação ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; garantia de manutenção 

do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases da pesquisa e 

garantia de que o participante da pesquisa receberia uma via do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. Para quaisquer contatos que se fizessem necessários o participante poderia 

acessar os dados da coordenadora da pesquisa e do Comitê de Ética em Pesquisa que aprovou o 

estudo que constavam ao final do TCLE, seguindo as normas estabelecidas pelo CEP. 

A etapa de entrevista do presente estudo seguiu a Resolução CNS nº 510/16 e a Resolução 

CNS nº 466/12 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, uma vez que a pesquisa não envolveu aspectos clinicos.  

Os riscos a que os participantes da pesquisa foram expostos foram mínimos, pois sendo 

respeitados o direito ao sigilo, à privacidade e à autonomia do individuo em participar da 

pesquisa os danos materiais ou imateriais que poderiam ocorrer foram prevenidos. A 

possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural foi 
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ínfima, pois a pesquisa teve finalidade unicamente científica.  Uma vez que os pesquisadores 

não possuem nenhum vínculo trabalhista, hierárquico ou de relações econômicas com os 

participantes da pesquisa, não houve possibilidade de dano à sua integridade pela recusa de 

participação, deixando-os livres para a tomada de decisão. Do mesmo modo, o fato de não 

haver e não ser apresentada anuência dos estabelecimentos comerciais para a realização da 

pesquisa, possibilitou ao participante maior autonomia para aceitação ou recusa, pois a 

apresentação da anuência de um elemento hierarquicamente superior (dono ou diretor) poderia 

ter um efeito coercitivo sobre o candidato a participante. 

Nenhum membro da Vigilância Sanitária participou da pesquisa, nem teve acesso aos seus 

resultados individuais (em termos de participante ou de estabelecimento). O banco de dados é 

de uso exclusivo dos membros da pesquisa. Contudo, poderia haver algum grau de desconforto 

ou constrangimento no momento da intervenção educativa, considerando a subjetividade do ser 

humano. Todos os participantes foram informados e esclarecidos quanto ao sigilo, 

confidencialidade e privacidade em relação a dados pessoais, ao direito de desistir e se retirar 

em qualquer etapa da pesquisa, não lhe incorrendo nenhum dano ou prejuízo em relação à 

participação na pesquisa.  

Quanto aos benefícios da pesquisa, são diretos e indiretos. A etapa educativa da pesquisa 

teve o potencial de gerar benefícios diretos aos participantes por promover ummaior 

conhecimento sobre uma Lei Federal, seu conteúdo, sua finalidade e o impacto do seu 

cumprimento na saúde de mães e bebês. Nesse sentido, o benefício direto aos participantes é a 

aquisição do conhecimento. Quanto aos benefícios indiretos, a pesquisa contribui para um 

maior cumprimento da Lei 11.265/06, por buscar aprimorar o conhecimento de farmacêuticos e 

gerentes a seu respeito. Um maior cumprimento à NBCAL pode resultar em proteção à 

população quanto a práticas comerciais e de marketing abusivo de produtos destinados à 

alimentação na primeira infância. 

7. ARTIGO 

Os resultados principais do presente estudo e a discussão correspondente serão 

apresentados na forma de um artigo científico.  

INTERVENÇÃO EDUCATIVA EM FARMÁCIAS COM PROMOÇÃO COMERCIAL 

DE PRODUTOS QUE COMPETEM COM O ALEITAMENTO MATERNO 
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RESUMO 

Introdução: a Lei Federal 11.265/2006(NBCAL) visa controlar o marketing abusivo de 

produtos que competem com o aleitamento materno. Objetivo: analisar o impacto de 

intervenção educativa junto a responsáveis por farmácias que descumprem essa Lei, com vistas 

à redução das promoções comerciais indevidas. Métodos: pesquisa de intervenção 

randomizada conduzida em 155 farmácias que infringiam a NBCAL na Zona Sul do Rio de 

Janeiro. A prática comercial das farmácias foi avaliada antes e depois da intervenção em dois 

grupos: de farmacêuticos (GIF) e de gerentes (GIG), comparados às farmácias do grupo 

controle (GC). O intervalo entre a intervenção e a segunda avaliação foi de um mês. Para aferir 

as mudanças no quantitativo de farmácias com infração à NBCAL, antes e depois da 

intervenção, foi utilizado o Teste de McNemar. O teste de Wilcoxon foi utilizado para 

comparar a variação no número de infrações em cada grupo de alocação. Resultados: um mês 

após a intervenção houve redução de 16,1% (n=25) no total de farmácias com infração. Houve 

redução de 18,7% para 12,9% em produtos cuja promoção comercial é proibida (p=0,047) e de 

92,9% para 80,5% nos produtos lácteos (p=0,001), porém, entre alimentos de transição houve 

aumento de 28,5% para 42,3% de farmácias com promoção ilegal (p=0,006). O GIF apresentou 

redução estatisticamente significativa nas infrações relacionadas a descontos de preço e a 

exposições especiais. Conclusão: a intervenção educativa reduziu a quantidade de farmácias 

que infringia a NBCAL na comercialização de fórmulas infantis, mamadeiras, bicos, chupetas e 

de produtos lácteos, principalmente quando a intervenção educativa foi realizada com o 

farmacêutico.  

Palavras-chave: aleitamento materno, legislação sobre alimentos, marketing.  

 

INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo 

até os seis meses de vida e a continuidade da amamentação até os dois anos de idade ou mais, 

complementada por outras fontes nutricionais¹. Apesar dos seus reconhecidos benefícios², a 

prática do aleitamento materno em nosso país ainda se encontra aquém³ da recomendada¹. 

Diversos fatores contribuem para a baixa prevalência de aleitamento materno exclusivo, como 

a baixa escolaridade materna, o trabalho materno fora de casa, a falta de orientação no pré-

natal, condutas hospitalares e suporte pós-parto inadequados4. A comercialização de fórmulas 

infantis e de produtos que competem com o aleitamento materno afetam de forma negativa a 

amamentação e fomentam um mercado de mais de 40 bilhões de dólares americanos5, 



40 
 

indicando o grande poder econômico das indústrias para a geração de campanhas publicitárias 

abusivas e de promoções comerciais inadequadas de alimentos infantis6. 

Com o objetivo de proteger as mães contra o marketing abusivo de produtos que 

competem com o aleitamento materno foram criadas políticas globais e locais de proteção à 

amamentação. O Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno foi 

lançado pela Organização Mundial da Saúde em 19817, seguido no Brasil pela Norma 

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

Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), criada em 1988, transformada na Lei Federal 

11.265/20068 e regulamentada pelo Decreto nº 8552/20159. De acordo com essa Lei, é proibida 

a promoção comercial de fórmulas infantis, bicos, chupetas e mamadeiras. Leites e alimentos 

de transição destinados a crianças menores de 3 anos podem ser alvo de promoção comercial, 

desde que acompanhada de frase de advertência estipulada pelo Ministério da Saúde8. 

Investigação conduzida em uma região do Rio de Janeiro em 201710observou que 

64,2% das farmácias não cumpria a NBCAL e a maior parte dos responsáveis por esses 

estabelecimentos desconhecia a Lei 11265/2006. O presente estudo teve como objetivo analisar 

o impacto de uma intervenção educativa sobre o cumprimento da Norma Brasileira de 

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

e Mamadeiras em farmácias. 

 

MÉTODOS 

Estudo experimental randomizado que incluiu todas as farmácias com infração à 

NBCAL localizadas na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, área que abrange dezoito bairros 

de diferentes perfis socioeconômicos, incluindo as favelas da Rocinha e Vidigal.  

As unidades de análise foram as farmácias. Os produtos abrangidos pela NBCAL foram 

classificados em cinco categorias:1.fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de 

seguimento para lactentes; 2.fórmulas infantis para lactentes com necessidades dietoterápicas 

específicas; 3.produtos de puericultura (mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo); 

4.leites fluidos ou em pó de origem animal ou vegetal e compostos lácteos; 5.alimentos de 

transição. 

De acordo com a Lei Federal 11.265/2006 é proibido realizar promoção comercial das 

categorias 1, 2 e 3. Porém, pode haver promoção comercial de produtos da categoria 4, desde 

que acompanhada da frase de advertência “O Ministério da Saúde informa: o aleitamento 

materno evita infecções e alergias e é recomendado até os dois anos ou mais”, bem como de 

produtos da categoria 5, desde que acompanhada da frase de advertência “O Ministério da 



41 
 

Saúde informa: após os seis meses de idade continue amamentando seu filho e ofereça novos 

alimentos”8. A presença de promoção comercial dos produtos 1, 2 e 3 ou a promoção comercial 

de produtos 4 ou 5, sem a devida frase de advertência, constituem infração à NBCAL, 

considerada como desfecho no presente estudo. 

A Lei 11265/2006 conceitua “promoção comercial” como o conjunto de atividades 

informativas e de persuasão realizadas com o objetivo de induzir a aquisição ou venda de 

determinado produto8. A promoção comercial foi classificada como “desconto no preço” 

quando havia redução de preço, oferta em destaque, desconto cumulativo, programa de 

fidelização, cartão ou cupom de desconto. Outra estratégia de promoção comercial foi a 

“exposição especial”, quando havia alocação do produto na vitrine, em ponta de gôndola, 

empilhamento dos produtos em forma de pirâmide ou ilha ou outras estratégias de destaque do 

produto, em relação aos demais, no interior do estabelecimento. A presença de brindes 

associados aos produtos relacionados à NBCAL foi a terceira estratégia de promoção comercial 

considerada no estudo9. Como alvos da intervenção educativa foram selecionados os gerentes e 

os farmacêuticos, pelo seu papel na comercialização de alimentos e produtos infantis nas 

farmácias.  

O critério de inclusão da farmácia na pesquisa de intervenção educativa foi a presença 

de inconformidade à NBCAL na comercialização de alimentos infantis e/ou produtos de 

puericultura. O critério de exclusão foi o estabelecimento não possuir CNPJ. 

A estratégia de amostragem foi baseada em uma pesquisa anterior, realizada em 2017, 

denominada “Avaliação do cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância em estabelecimentos comerciais”, 

que abrangeu todas as farmácias, supermercados e lojas de departamento localizados na Zona 

Sul da cidade do Rio de Janeiro (AP 2.1) e identificou 240 farmácias que comercializavam 

alimentos infantis e produtos de puericultura abrangidos pela NBCAL10.  

Essas 240 farmácias foram listadas e aleatoriamente distribuídas em três grupos: grupo 

de intervenção com farmacêutico (GIF), grupo de intervenção com gerente comercial (GIG) e 

grupo controle (GC). Para alocar as farmácias em cada um dos três grupos foi aplicado o 

algoritmo de Hájek11, que consiste em gerar para cada farmácia um número aleatório 

uniformemente distribuído no intervalo (0,1), e ordenar as farmácias em ordem crescente do 

número aleatório. As farmácias correspondentes ao n1(menores números aleatórios) foram 

alocadas ao GIF; as farmácias correspondentes aos n2 (números aleatórios seguintes) foram 

alocadas ao GIG e as farmácias restantes ao GC. 
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Estimou-se que uma amostra de pelo menos 37 farmácias por grupo garantiria 90% de 

poder para detectar uma diferença esperada de no mínimo 25% na prevalência de infração entre 

cada grupo de intervenção e o grupo controle, com nível de significância de 5%. Como se 

desejava comparar cada grupo de intervenção (com farmacêutico e com gerente) com o grupo 

controle, o tamanho total da amostra (mínimo) requerido seria de 111 farmácias, sendo 37 no 

grupo intervenção com farmacêutico, 37 no grupo intervenção com gerente e 37 no grupo 

controle. No entanto, optou-se por partir das 240 farmácias listadas e aleatoriamente 

distribuídas nos três grupos, pois estas seriam avaliadas para verificar a presença ou não de 

infrações à NBCAL, e apenas as que apresentassem inconformidade à Lei 11265/20068 

participariam da pesquisa de intervenção educativa.  

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal Fluminense e aprovada pelo Parecer nº 2.580.398/2018. Foi solicitado e autorizado 

pelo CEP a dispensa da anuência dos estabelecimentos comerciais para a realização da coleta 

de dados com vistas à avaliação do cumprimento da NBCAL. Grande parte das farmácias estão 

organizadas em rede, o que poderia ocasionar informação privilegiada sobre a ação educativa e 

enviesar os resultados. Foi realizado estudo piloto para teste e aprimoramento do material 

educativo e do questionário e para padronização do processo de coleta de dados pelos 

entrevistadores. Este estudo ocorreu na cidade de Niterói/RJ, e na Zona Norte do Rio de 

Janeiro, para evitar contaminação das farmácias da Zona Sul onde seria realizada a pesquisa. 

O trabalho de campo foi conduzido por quatro profissionais da área da saúde, 

previamente capacitados em cursos da NBCAL promovidos pela Secretaria de Estado de Saúde 

do Rio de Janeiro, que atuaram sob supervisão dos pesquisadores responsáveis. Para a 

avaliação do cumprimento da NBCAL foi utilizado formulário adaptado do utilizado pela rede 

IBFAN (http://www.ibfan.org.br)e do NETCODE12,acrescido de questõespertinentes ao 

objetivo do estudo e adequado para a coleta de dados por meio de aplicativo móvel. Optou-se 

pelo aplicativo MAGPI, compatível com dispositivo tipo celular com sistemas operacionais da 

Apple e Android13, o qual dispunha de interface intuitiva para a entrada de dados, hospedagem 

eletrônica nos servidores da FIOCRUZ, acompanhamento online da coleta de dados, e 

possibilidade de exportação de dados para os pacotes estatísticos mais comuns. O formulário 

eletrônico continha questões relativas ao perfil da farmácia, aos produtos comercializados, ao 

cumprimento da NBCAL, ao perfil do entrevistado, ao seu conhecimento a respeito da 

NBCAL, à autonomia para definir preço e arrumação dos produtos e a visita de representantes 

comerciais de empresas de alimentos e produtos infantis à farmácia.  

http://www.ibfan.org.br/
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Foi elaborado um material didático padronizado, impresso a cores, ilustrado por 

diferentes imagens, com linguagem clara, para utilização na intervenção educativa com 

gerentes e farmacêuticos. Esse material continha informações a respeito da importância da 

amamentação, dos objetivos da NBCAL, dos produtos abrangidos por essa Norma e dos 

principais tipos de promoção comercial: descontos no preço, exposição especial, doação de 

brindes e amostras. O material mostrava por meio de imagens a forma adequada de 

comercializar os alimentos e produtos de puericultura destinados a crianças menores de três 

anos, de acordo com a Lei Federal 11.265/20068. 

Cada entrevistador recebeu uma cópia do material didático e um instrutivo para 

realização padronizada da avaliação do cumprimento da NBCAL, da entrevista ao gerente ou 

farmacêutico e da intervenção educativa. Os entrevistadores foram designados previamente 

para coletar dados em bairros distintos, evitando a superposição da coleta de dados.  

Todas as farmácias que comercializavam produtos abrangidos pela NBCAL, 

inicialmente listadas, foram avaliadas pelos entrevistadores. Essa lista foi sendo atualizada à 

medida que os entrevistadores percorriam as ruas dos bairros respectivos durante o trabalho de 

campo. Farmácias inexistentes no período da pesquisa foram excluídas e farmácias novas, que 

não constavam da lista, foram acrescentadas, sendo respeitada a seguinte ordem: GIF-GIG-GC, 

respectivamente.  

O trabalho de campo ocorreu entre abril e junho de 2018 e constou de duas etapas. Na 

primeira etapa as farmácias eram avaliadas e aquelas que apresentavam infração à NBCAL 

eram incluídas na pesquisa. Foi estipulado um intervalo mínimo de 30 dias entre a primeira 

etapa e a segunda avaliação, para que as farmácias tivessem tempo para adequar suas práticas.  

Ao chegar à farmácia, o estabelecimento era avaliado quanto à comercialização de 

produtos abrangidos pela NBCAL e quanto à presença de inconformidade à Lei 11.265/2006. 

Caso fosse encontrada alguma irregularidade, a farmácia era selecionada para participar do 

estudo de intervenção, sendo então solicitada a presença do gerente ou farmacêutico, segundo o 

grupo de alocação prévia. O entrevistador se apresentava, explicava os objetivos da pesquisa, 

mostrava o parecer de aprovação do CEP e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) a ser assinado por ele, esclarecendo que a pesquisa não apresentava caráter punitivo, 

mas sim educativo e realizava a entrevista. Caso o gerente (ou farmacêutico) a ser entrevistado 

não estivesse presente no estabelecimento, o entrevistador era orientado a voltar à farmácia 

pelo menos duas vezes, se possível no mesmo dia ou na mesma semana, para realização da 

entrevista. 

A entrevista era realizada em local de escolha do entrevistado, sendo respeitados os 
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critérios de sigilo e privacidade. Após a entrevista, nos grupos GIF e GIG procedia-se à leitura 

padronizada, clara e pausada do material educativo. A intervenção educativa teve uma duração 

média de 10 minutos. O entrevistado tinha autonomia para interromper a intervenção, se fosse 

necessário. Ao final da intervenção educativa, o entrevistado era convidado a acompanhar o 

entrevistador até os pontos da farmácia onde havia promoção comercial em desacordo com a 

NBCAL. O entrevistado era estimulado a identificar as infrações à NBCAL e a refletir sobre 

como adequar o estabelecimento para seu cumprimento, criando assim uma oportunidade para 

sanar possíveis dúvidas sobre a legislação vigente e reforçar a intervenção educativa. Ao final, 

o entrevistado recebia uma cópia daLei Federal 11.265/2006. 

Na segunda etapa da pesquisa, o entrevistador retornava ao estabelecimento, novamente 

avaliava o cumprimento da NBCAL e entrevistava o gerente ou farmacêutico, segundo o grupo 

de alocação. Em caso do entrevistado na primeira fase não estar mais trabalhando no 

estabelecimento, ou estar de férias, o mesmo era substituído por profissional da mesma 

categoria. Ao final da entrevista os participantes dos três grupos de alocação receberam um 

folder educativo sobre a NBCAL, com conteúdo semelhante ao da intervenção educativa 

realizada na primeira etapa da pesquisa, reforçando a ação educativa e permitindo que os 

entrevistados do grupo controle pudessem também ter acesso às informações sobre a Lei 

11.265/06. 

Ao final do trabalho de campo o banco de dados foi exportado para o programa SPSS. 

Primeiramente, foram realizadas análises dos dados relativos às características dos 

estabelecimentos comerciais, dos produtos comercializados e das estratégias promocionais 

utilizadas e os resultados foram apresentados em forma de tabelas. O efeito da intervenção foi 

aferido comparando os resultados dos grupos GIF, GIG e GC quanto ao número de farmácias 

que infringiam a NBCAL e à quantidade de infrações encontradas em cada farmácia antes e 

após a intervenção.   

O resultado foi aferido pelo cálculo da prevalência de farmácias com infração, nas duas 

fases da pesquisa e pelo cálculo do número de infrações por estabelecimento. O número de 

infrações por tipo de produto foi calculado utilizando o teste não paramétrico de postos 

sinalizados de Wilcoxon14. 

Para a análise da mudança no quantitativo de farmácias que infringiam a NBCAL na 

primeira e segunda etapa da pesquisa, por grupo de alocação, os produtos para os quais a 

promoção comercial é vedada (fórmulas infantis para lactentes, fórmulas infantis de 

seguimento para lactentes, fórmulas infantis para lactentes com necessidades dietoterápicas 
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específicas, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo) foram agrupados numa única 

categoria.  

Em cada grupo de alocação foi contabilizado o número de farmácias não mais existentes 

em 2018 e as farmácias novas encontradas no trabalho de campo, bem como o quantitativo que 

infringia a NBCAL, incluído na pesquisa de intervenção.   

As características das farmácias e de seus responsáveis na etapa 1 foram observadas 

segundo o grupo de alocação. Para observar se os grupos eram homogêneos, foram avaliadas 

diferenças entre os grupos GIF, GIG e GC por meio de teste de qui-quadrado de Pearson (X2), 

com correção de Yates, utilizada quando a frequência esperada é inferior a 5, considerando o 

nível de significância de 5%. 

Foi calculado o quantitativo de farmácias que comercializava produtos abrangidos pela 

NBCAL e que a infringia, segundo a etapa da pesquisa e as categorias de produtos abrangidos 

pela NBCAL.  

Foi utilizado o teste de McNemar14, para amostras dependentes, para aferir as mudanças 

no quantitativo de farmácias com infração à NBCAL da etapa 1 para a etapa 2, segundo o 

produto comercializado. As categorias de produtos 1, 2 e 3, cuja promoção comercial é 

proibida, foram agrupados em um único tipo, enquanto as categorias 4 e 5 foram analisados 

como distintas. Foram classificados como: “sem/sem” as farmácias onde não foi encontrada 

infração na categoria de produto nas duas etapas da pesquisa; “sem/com” as farmácias onde foi 

encontrada infração apenas na segunda etapa, “com/sem” aquelas onde foi encontrada infração 

apenas na primeira etapa e “com/com” aquelas onde foram encontradas infrações nas duas 

etapas da pesquisa. O mesmo teste foi utilizado para comparar a mudança no número de 

farmácias com infração à NBCAL entre as etapas 1 e 2, por grupo de alocação, segundo os 

diferentes tipos de estratégia comercial.Foram construidos box-plots para representar a variação 

do número de infrações à NBCAL por farmácia segundo o grupo de alocação, antes e após a 

intervenção educativa. Para verificar se a variação do número de farmácias com infração à 

NBCAL para cada grupo de alocação da primeira para a segunda etapa da pesquisa foi 

significativa, foi utilizado o teste não paramétrico de postos sinalizados de Wilcoxon14. 

 

RESULTADOS 

Das 240 farmácias listadas pela pesquisa realizada em 2017 10, 35 haviam sido fechadas 

e 23 novas farmácias haviam sido abertas. Foram, portanto, encontradas 228 farmácias 

comercializando produtos abrangidos pela NBCAL na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro 

em 2018. Dessas, 68,0% (n=155) apresentaram algum tipo de infração à Lei 11.265/2006 e 
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foram selecionadas para a pesquisa de intervenção educativa: 32,2% (n=50) receberam 

intervenção educativa com farmacêutico; 29,7% (n=46) intervenção educativa com gerente e 

38,1% (n=59) dos estabelecimentos fizeram parte do grupo controle (Figura 1).  
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Figura 1. Fluxograma da Pesquisa Intervenção Educativa sobre a NBCAL. Zona Sul do Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

 

A maioria (n=144; 92,9%) das 155 farmácias que participaram da pesquisa intervenção 

fazia parte de uma rede de estabelecimentos. As farmácias foram categorizadas pelos 

entrevistadores, segundo o seu tamanho, como sendo pequenas (n=49; 31,6%), médias (n=66; 

42,6%) e grandes (n=40; 25,8%). Quanto ao perfil dos entrevistados, a maioria era do sexo 

feminino (n=101; 65,2%). Na primeira fase da pesquisa, houve seis recusas (3,9%) à entrevista. 

Mais da metade dos entrevistados (n=80; 53,7%) informou não conhecer a NBCAL. De acordo 
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com a maior parte dos entrevistados, eles não possuíam autonomia suficiente para realizar 

promoção comercial dos produtos, sendo necessária a autorização da Central (matriz), 

responsável por definir os preços (83,9%) e a arrumação (63,9%) dos produtos. A maioria 

(n=117; 78,5%) afirmou receber visita de representantes de indústrias de alimentos infantis 

e/ou de produtos de puericultura. Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05) entre a distribuição dessas variáveis nos grupos intervenção com farmacêutico, 

intervenção com gerente e grupo controle, mostrando que a randomização gerou grupos 

comparáveis (Tabela 1). 
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Tabela 1. Características das farmácias com algum tipo de infração à NBCAL e seus 

responsáveis na Etapa 1, segundo grupo de alocação. Rio de Janeiro, Zona Sul, 2018. 

Características  

Grupo de alocação  

Intervenção 

Farmacêutico 

Intervenção 

Gerente 

Controle p-valor 

 N % N % N %  

Farmácia faz parte de rede 

(n=155) 

       

Sim 45 90,0 45 97,8 54 91,5 0,287 

Não 5 10,0 1 2,2 5 8,5  

Tamanho da farmácia 

(n=155) 

       

Pequena 15 30,0 12 26,1 22 37,3 0,758 

Média 22 44,0 20 43,5 24 40,7  

Grande 13 26,0 14 30,4 13 22,0  

Sexo do entrevistado 

(n=155) 

       

Feminino 38 76,0 29 63,0 34 57,6 0,125 

Masculino 12 24,0 17 37,0 25 42,4  

Entrevistado conhece a 

NBCAL* (n=149) 

       

Sim 13 27,1 9 21,4 16 27,1 0,933 

Mais ou menos 11 22,9 9 21,4 11 18,7  

Não 24 50,0 24 57,2 32 54,2  

Farmácia recebe visita de 

representantes de empresas 

(n=149) 

       

Sim 36 75,0 38 90,5 43 72,9 0,081 

Não 12 25,0 04 9,5 16 27,1  

Total 50 100,0 46 100,0 59 100,0  

*NBCAL= Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira 

Infância, Mamadeiras, Bicos e Chupetas 
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Todas as farmácias avaliadas comercializavam fórmulas infantis, bem como leites ou 

compostos lácteos. A grande maioria dessas farmácias (n=151; 97,4%) também comercializava 

produtos de puericultura, como bicos, chupetas e mamadeiras, assim como alimentos de 

transição. Os produtos menos comercializados foram as fórmulas para necessidades 

dietoterápicas específicas, comercializadas por 90,3% (n=140) dos estabelecimentos.  

Na primeira etapa da pesquisa, 155 farmácias infringiam a NBCAL, esse número se 

reduziu para 130 (83,9%) farmácias na segunda etapa. Quanto ao tipo de produtos, foram 

encontradas 29 farmácias (18,7%) com promoção comercial proibida pela Lei 11.265/2006, 

tendo 24 farmácias (15,5%) apresentado promoção comercial de fórmulas infantis para 

lactentes, 13 farmácias (9,3%) promoção de fórmulas para necessidades dietoterápicas 

específicas e 12 farmácias (7,9%) promoção de bicos, chupetas, mamadeiras ou protetores de 

mamilo. Após a intervenção educativa, o percentual de farmácias com promoção comercial 

proibida diminuiu para 20 farmácias (12,9%, p=0,047). Houve redução na freqüência de 

farmácias promovendo fórmulas infantis (n=18; 11,7%), fórmulas para necessidades 

dietoterápicas específicas (n=6; 4,4%) e bicos, chupetas, mamadeiras ou protetores de mamilo 

(n=5; 3,4%). A proporção de famácias que promovia irregularmente leites/compostos láteos se 

reduziu de 92,9% (n=144) para 80,5% (n=124) (p=0,001).No entanto, houve um aumento de 

28,5% (n=43) para 42,3% (n=63) naquelas que promoviam alimentos de transição em 

inconformidade à Lei 11.265/2006 (p=0,006). Essa mudança no status de infração à NBCAL da 

etapa 1 para a etapa 2 foi, portanto, estatisticamente significativa para todos os tipos de 

produtos. 

A proporção de entrevistados que afirmou conhecer a NBCAL não se alterou 

significativamente da primeira (25,5%) para a segunda etapa (26,5%) da pesquisa (p = 0,565).  

Nas farmácias cuja intervenção educativa foi realizada com o farmacêutico, 12,0% 

deixaram de infringir a NBCAL na comercialização de fórmulas infantis, fórmulas para 

necessidades dietoterápicas específicas, mamadeiras, bicos e chupetas, enquanto 4% passaram 

a infringí-la. Na comercialização de leites/compostos lácteos, 22,0% deixaram de infringir a 

Lei e 4% passaram a infringí-la. Houve uma redução estatisticamente significativa na 

quantidade de farmácias com infração à NBCAL, da primeira para a segunda etapa da pesquisa, 

quando a intervenção foi realizada com o farmacêutico, para os produtos cuja promoção é 

proibida pela Lei 11.265/2006 e para os leites/compostos lácteos, e essa redução na promoção 

irregular de leites/compostos lácteos se manteve significativa no total. Já na comercialização de 

alimentos de transição, 14,6% deixaram de infringir a NBCAL, enquanto 16,7% passaram a 

infringí-la, mas esse aumento não foi estatisticamente significativo (Tabela 2). 
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Nas farmácias cuja intervenção educativa foi realizada com o gerente, 13,0% deixaram 

de infringir a NBCAL na comercialização de fórmulas infantis, mamadeiras, bicos e chupetas e 

6,5% passaram a infringí-la. Na comercialização de leites/compostos lácteos, 8,9% das 

farmácias deixaram de infringir a NBCAL e nenhuma farmácia passou a infringí-la. Essas 

diferenças, no entanto, não foram estatisticamente significantes. Já na comercialização de 

alimentos de transição, 6,8% das farmácias deixaram de infringir a NBCAL, enquanto 38,6% 

das farmácias passaram a infringí-la. Houve um aumento significativo no quantitativo de 

farmácias com promoções irregulares de alimentos de transição da primeira para a segunda 

etapa da pesquisa, e esse aumento se manteve significativo para o total de farmácias (Tabela 2). 

Nas farmácias do grupo controle, 6,8% deixaram de infringir a NBCAL na 

comercialização de fórmulas infantis, bicos, mamadeiras e chupetasda primeira para a segunda 

etapa da pesquisa e 3,4% passaram a infringí-la. Na comercialização de leites/compostos 

lácteos 15,3% deixaram de infringir a NBCAL e 5,1% passaram a infringí-la. Já na 

comercialização de alimentos de transição, 12,7% deixaram de infringir a NBCAL e 23,6% 

passaram a infringí-la. Essas mudanças não alcançaram significância estatística (Tabela 2). 
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Tabela 2. Frequência de farmácias que infrigiam a NBCAL segundo o tipo de produto em 

promoção comercial e grupo de alocação, antes e depois da intervenção educativa. Rio de 

Janeiro, Zona Sul, 2018. 

Tipo de produto em 

promoção comercial 

Grupo de alocação 

        Total 

 
Intervenção 

Farmacêutico 

Intervenção 

Gerente Grupo Controle 
 

Produtos com promoção 

comercial proibida    N % N % N % N % 
 

sem/sem a 38 76,0 35 76,0 46 78,0 119 76,8 
 

sem/com b 2 4,0 3 6,5 2 3,4 7 4,5 
 

com/sem c 6 12,0 6 13,0 4 6,8 16 10,3 
 

com/com d 4 8,0 2 4,3 7 11,9 13 8,4 
 

Total 50 100 46 100 59 100 155 100 
 

p-valor 0,289 0,508 0,687 0,093  

Leites/compostos lácteos 
         

sem/sem a 2 4,0 2 4,4 2 3,4 6 3,9 
 

sem/com b 2 4,0 0 0 3 5,1 5 3,2 
 

com/sem c 11 22,0 4 8,9 9 15,3 24 15,6 
 

com/com d 35 70,0 39 86,7 45 76,0 119 77,3 
 

Total 50 100 45 100 59 100 154 100 
 

p-valor 0,022 0,125 0,146 0,001 
 

Alimentos de Transição 
         

sem/sem a 22 45,8 21 47,7 24 43,6 67 45,6 
 

sem/com b 8 16,7 17 38,6 13 23,6 38 26,0 
 

com/sem c 7 14,6 3 6,8 7 12,7 17 11,6 
 

com/com d 11 22,9 3 6,8 11 20,0 25 17,0 
 

Total 48 100 44 100 55 100 147 100 
 

p-valor 1,000 0,003 0,263 0,006 
  

*a= farmácia não apresentou infração à NBCAL em nenhuma fase da pesquisa;  

*b=farmácia apresentou infração à NBCAL apenas na segunda fase da pesquisa;  

*c= farmácia apresentou infração à NBCAL apenas na primeira fase da pesquisa;  

*d=  farmácia apresentou infração à NBCAL nas duas fases da pesquisa.  

*NBCAL= Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira 

Infância, Mamadeiras, Bicos e Chupetas 
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Quanto ao tipo de promoção comercial, na primeira etapa, 143 (92,3%) das 155 

farmácias apresentaram infração quanto à promoção no preço dos produtos abrangidos pela 

NBCAL e esse percentual foi reduzido para 79,4% (n=123) na segunda etapa. Em relação à 

exposição especial, 112 farmácias (72,3%) infringiram a NBCAL na etapa 1, reduzindo para 97 

farmácias (62,6%) na etapa 2. Distribuíam brindes ou amostras irregularmente na primeira 

etapa 13 farmácias (8,3%), enquanto apenas 3 (1,9%) realizavam essa promoção na segunda 

etapa (Tabela 3). 

Nas farmácias cuja intervenção educativa foi realizada com farmacêutico, 22% 

deixaram de infringir a NBCAL quanto à promoção no preço dos produtos e 4% passaram a 

infringir a Norma. Nesse mesmo grupo, 26% deixaram de fazer exposição especial de forma 

irregular e 2% passaram a fazê-la. Essas reduções apresentaram significância estatistica. Nas 

farmácias cuja intervenção educativa foi realizada com o gerente, 13,0% deixaram de infringir 

a NBCAL em promoções no preço e 2,2% passaram a infringi-la. Nesse mesmo grupo, 17,4% 

deixaram de fazer exposição especial irregular e 10,9% passaram a fazê-la. Houve redução, 

mas a mesma não foi estatisticamente significativa. Nas farmácias do grupo controle, 13,6% 

deixaram de realizar promoção no preço dos produtos e 3,4% passaram a fazer esse tipo de 

promoção, mas essa redução não foi estatisticamente significativa. Não houve alteração na 

proporção (15,3%) de estabelecimentos que praticavam exposição especial irregular da 1ª para 

a 2ª etapa. No total de farmácias houve redução significativa em diversas estratégias de 

promoção comercial irregular (Tabela 3). 
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Tabela 3. Frequência de farmácias com infração à NBCAL, antes e depois da intervenção 

educativa, segundo a estratégia de promoção comercial e grupo de alocação. Rio de Janeiro, 

Zona Sul, 2018. 

Tipo de 

promoção 

Grupo de alocação Total 

Farmacêutico Gerente              Controle  

N % N %           N  %    N % 

Desconto 

no preço 

        

sem/sem a 4 8,0 1 2,2 2 3,4 7 4,5 

sem/com b 2 4,0 1 2,2 2 3,4 5 3,2 

com/sem c 11 22,0 6 13,0 8 13,6 25 16,1 

com/com d 33 66,0 38 82,6 47 7 9,7 118 76,1 

Total 50 100 46 100 59 100 155 100 

p-valor 0,022 0,125 0,109 <0,001 

Exposição 

especial 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

sem/sem a 11 22,0 8 17,4 9 15,3 28 18,1 

sem/com b 1 2,0 5 10,9 9 15,3 15 9,7 

com/sem c 13 26,0 8 17,4 9 15,3 30 19,4 

com/com d 25 50,0 25 54,3 32 54,2 82 52,9 

Total 50 100 46 100 59 100 155 100 

p-valor                      0,002 0,581 1,000 0,036 

Brindes e 

amostras 

  

 

  

 

  

 

  

sem/sem a 46 92,0 42 91,3 53 89,8 141 90,9 

sem/com b 0 0 0 0 1 1,7 1 0,6 

com/sem c 4 8,0 3 6,5 4 6,8 11 7,1 

com/com d 0 0 1 2,2 1 1,7 2 1,3 

Total 50 100 46 100 59 100 155 100 

p-valor - 0,250 0,375 0,006 

*a=farmácia não apresentou infração à NBCAL em nenhuma etapa da pesquisa;  

*b=farmácia apresentou infração à NBCAL apenas na segunda etapa da pesquisa;  

*c=farmácia apresentou infração à NBCAL apenas na primeira etapa da pesquisa;  

*d=farmácia apresentou infração à NBCAL nas duas etapas da pesquisa.  

*NBCAL=Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira 

Infância, Mamadeiras, Bicos e Chupetas. 
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No grupo intervenção com farmacêutico, observou-se uma variação mediana de -1,5, 

indicando uma redução no número de infrações na segunda etapa em relação à primeira (p-

valor=0,002). Já no grupo de intervenção com gerente, o box-plot indicou uma variação 

mediana de +0,5, no entanto este aumento no número de infrações da primeira para a segunda 

etapa não foi significativo (p-valor=0,680). No grupo controle, a variação mediana foi nula e 

não foi verificada diferença estatisticamente significativa entre as duas etapas no teste de 

Wilcoxon (p-valor= 0,623) (Figura 2). 

 

 

 
 

 

Figura 2. Variação do número de infrações à NBCAL por farmácia segundo grupo de alocação, 

antes e após a intervenção educativa. Rio de Janeiro, Zona Sul, 2018. 

 

 

 

 

p-valor=0,623 p-valor=0,680 p-valor=0,002 
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DISCUSSÃO 

A intervenção educativa para melhoria do cumprimento da NBCAL foi efetiva em 

alterar as práticas comerciais vigentes, principalmente quando o grupo abordado foi o de 

farmacêuticos. Partiu-se do pressuposto que proporcionar uma maior sensibilização e 

conhecimento sobre uma norma que se tornou Lei Nacional há mais de dez anos poderia 

contribuir para que as promoções comerciais em desacordo com a NBCAL fossem 

minimizadas. Porém, a redução de infrações à NBCAL ocorreu em uma escala menor do que a 

esperada, pois as práticas mercantis vigentes eram complexas. Os responsáveis tinham pouca 

autonomia para alterar as infrações à NBCAL frente à imposição de práticas comerciais 

determinadas pelas redes de estabelecimento, em um cenário em que a grande maioria dos 

estabelecimentos comerciais é controlada por uma matriz e funciona em rede15. O marketing 

abusivo empreendido por esses estabelecimentos visa o lucro e envolve interesses de grandes 

corporações industriais e comerciais, dificultando a mudança dessas práticas5.  

Foi observada uma redução no número de infrações à NBCAL nas farmácias cuja 

intervenção educativa foi realizada com o farmacêutico, enquanto houve um pequeno aumento 

no número de infrações nas farmácias cuja intervenção educativa foi realizada com o gerente. 

Considerando os diferentes grupos de produtos abrangidos pela NBCAL, a intervenção 

educativa apresentou resultados positivos significativos em reduzir as promoções comerciais 

indevidas de fórmulas infantis, mamadeiras, bicos, chupetas e produtos lácteos, quando 

realizada com farmacêuticos, porém o mesmo resultado positivo não foi observado na 

intervenção educativa realizada com os gerentes. Acredita-se que os farmacêuticos são mais 

facilmente sensibilizados para o cumprimento da NBCAL, visto que são profissionais da área 

da saúde e possuem conhecimento a respeito da importância do aleitamento materno16.  

O desconhecimento da NBCAL, verificado em mais da metade dos gerentes e 

farmacêuticos entrevistados nessa pesquisa, foi consistente com outros estudos. No ano de 

2000, estudo realizado em 139 farmácias localizadas em diferentes municípios brasileiros 

verificou que 89,9% dos funcionários não conhecia a NBCAL17. 

As grandes empresas de alimentos e produtos de puericultura infantis investem 

fortemente nesses estabelecimentos, por meio da visita de representantes comerciais que atuam 

na demonstração dos produtos que competem com o leite materno, na arrumação desses 

produtos nas prateleiras e em outras estratégias comerciais que buscam gerar uma maior 

visibilidade e aceitação de seus produtos com vistas à sua aquisição pelos clientes10. 

Apesar da promoção comercial de fórmulas infantis para lactentes e de mamadeiras e 

bicos estar proibida no Brasil há três décadas18,19,20 e da promoção comercial de leites e 
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alimentos de transição ser permitida apenas quando acompanhada de frase de advertência8,9, 

mais de dois terços das farmácias comercializavam esses produtos de forma ilegal, infringindo 

a NBCAL.  

Após a intervenção educativa foi observada redução no percentual de farmácias com 

infração à NBCAL na maioria dos grupos de alimentos e produtos de puericultura abrangidos 

pela Lei 11.265/2006, exceto nos alimentos de transição. Esse aumento no percentual de 

infrações foi observado tanto nos grupos intervenção, quanto no grupo controle, sugerindo que 

o aumento pode ter ocorrido devido a algum fator contextual da época da segunda etapa da 

pesquisa, como uma maior disponibilidade desses produtos no mercado, o que não teve relação 

com a intervenção educativa. 

Essa expressiva proporção de estabelecimentos infringindo a NBCAL na 

comercialização de alimentos de transição também foi verificada em estudo realizado em 

2016em supermercados de Mossoró/RN, onde 100% da amostra selecionada (n=25) infringia a 

NBCAL, principalmente na comercialização inadequada de alimentos de transição (64%)21.  

Pode também haver maior dificuldade por parte dos responsáveis por farmácias em 

perceber o efeito negativo da introdução dos alimentos de transição sobre a prática da 

amamentação, por esses produtos serem indicados para crianças maiores de 6 meses. No 

entanto, apesar de contraindicada, sua introdução na dieta infantil costuma ser precoce, ainda 

no primeiro semestre de vida, prejudicando a saúde e nutrição infantil22,23. 

A ausência de monitoramento regular e de ações educativas sobre a Lei 11.265/2006 

impactam fortemente o atual cenário de descumprimento da NBCAL24. A vigilância sanitária 

costuma apresentar uma infraestrutura deficitária e há baixo controle social de suas ações25, 

fatores que dificultam uma fiscalização efetiva da NBCAL.Medidas de proteção ao aleitamento 

materno precisam ser tomadas pelos órgãos competentes para evitar o marketing abusivo dos 

produtos que competem com a amamentação. As punições cabíveis em Lei devem ser aplicadas 

aos estabelecimentos comerciais que infringem a NBCAL, como advertência, multa, apreensão 

do produto e interdição parcial ou total do estabelecimento26. 

Dentre as limitações do presente estudo, podemos referir o pequeno lapso de tempo 

entre as duas etapas da pesquisa, que pode ter sido insuficiente para que seus responsáveis 

implementassem as mudanças necessárias nas práticas comerciais, como a colocação das frases 

de advertência preconizadas9, o que pode ter contribuído para uma menor efetividade da 

intervenção educativa. Pode ter ocorrido também contaminação do grupo controle pela 

entrevista ao responsável, realizada na primeira etapa da pesquisa, quando o mesmo era 

questionado sobre o conhecimento da NBCAL, já que algumas promoções comerciais 
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indevidas se reduziram também no grupo controle. A participação de farmácias do grupo 

controle integradas a uma rede, da qual participavam também farmácias do grupo intervenção, 

pode também ter contribuído para uma possível contaminação do grupo controle. Essas 

limitações podem ter levado à subestimação do efeito da ação educativa. 

Conclui-se que uma intervenção educativa realizada com farmacêuticos foi capaz de 

melhorar de forma significativa o cumprimento da NBCAL nas farmácias. A orientação a 

respeito da Lei 11.265/2006 pareceu aumentar a sensibilização dos farmacêuticos sobre seu 

papel na proteção do aleitamento materno e instrumentalizá-los no cumprimento da NBCAL. O 

farmacêutico, como profissional de saúde, a partir de seu conhecimento e de seus princípios 

éticos, pareceu ter mais capacidade de se contrapor às pressões da indústria, desempenhando 

papel estratégico para que o cumprimento da NBCAL. 

Recomenda-se intensificar as ações de fiscalização das práticas comerciais relativas aos 

alimentos infantis e produtos de puericultura correlatos, bem como a ampliação do 

conhecimento dessa legislação por outros atores, como os responsáveis pelas redes de 

farmácias e as mães, para que essa importante legislação conquistada no Brasil possa proteger 

efetivamente o aleitamento materno e a saúde infantil. 
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8- CONCLUSÃO 

Por meio da análise dos dados apresentados nessa dissertação, verificou-se que a 

hipótese foi corroborada quando a intervenção educativa foi realizada com farmacêutico, visto 

que foi capaz de alterar de forma significativa as práticas de promoções comerciais 

inadequadas em farmácias, como os descontos de preços e as exposições especiais de fórmulas 

infantis, mamadeiras, bicos e chupetas.  

A orientação a respeito da Lei 11.265/2006 foi capaz desensibilizar os farmacêuticos 

para a proteção ao aleitamento materno e consequente necessidade de cumprimento da Lei. 

Além dos gerentes e farmacêuticos, a sensibilização a respeito do cumprimento da NBCAL 

necessita alcançar outros atores, como os responsáveis pelas redes de farmácias, visto estes 

dispõem de autonomia para promover alteração no preço e na arrumação dos produtos e a 

maioria das farmácias pertence a redes. A ação dos representantes comerciais também precisa 

ser monitorada, visto que mais de 70% dos entrevistados confirmou receber visita desses 

profissionais com frequência. 

Inserir a sociedade civil nesse contexto é de extrema valia. A mídia também poderia ser 

usada como veículo de propagação sobre a NBCAL e sua importância para a sociedade. 

Organizações não governamentais, como a Rede IBFAN, têm desenvolvido um importante 

papel de monitoramento da NBCAL e de denúncia de infrações à mesma. Também as mães 

precisam ter conhecimento sobre a NBCAL e sobre a importância do aleitamento materno, para 

dessa forma ter autonomia para fazer escolhas quanto à melhor forma de alimentar seus 

filhos.Os cidadãos devem ser incentivados a fiscalizar o cumprimento da Lei e também a fazer 

denúncias de infrações aos órgãos competentes. 

A fiscalização das práticas comerciais pela Vigilância Sanitária precisa ser aprimorada 

para que os estabelecimentos ajam de acordo com a Lei. Práticas punitivas devem ser 

instituídas para que o marketing abusivo não influencie a escolha das mães quanto à 

alimentação infantil.  

Recomenda-se, portanto, intensificar as ações de monitoramento das práticas comerciais 

relativas aos alimentos infantis e produtos de puericultura correlatos. A Lei 11.265/2006 

representa uma importante conquista para a saúde pública e por isso deve ser cumprida, com o 

objetivo de proteger o aleitamento materno e a saúde infantil.  

Por fim, é importante lembrar que são necessários novos estudos para investigar melhor 

o tema, observando seus resultados a médio e longo prazo. 
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10-ANEXOS 

10.1. Questionário 

 

       BLOCO 1- Identificação do estabelecimento                               Questionário: |___|___|___| 

(a) Nome do entrevistador/supervisor   |___| 

Gloria (1)                       Lucilene (2)                      

Ana Carla (3)                 Renata (4) 

Maria Inês (5)                Cristiano (6) 

Patrícia (7)                     Outro_____________(8) 

(d) Endereço do estabelecimento (com o número da loja): 

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________   

(b) Nome fantasia do estabelecimento: 

________________________________________ 

 

(e)Bairro: ________________________________________  

(c) CNPJ:_______________________________ (f) Data: |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| 

BLOCO 2 – Informações Gerais 

1)Tipo de Entrevista 

Pré-Intervenção- Farmacêutico (1)   Pós-Intervenção- Farmacêutico (4) 

Pré-Intervenção- Gerente (2)   Pós-Intervenção- Gerente (5) 

Pré-Grupo Controle (3)           Pós-Grupo Controle (6) 

 

|___| 

2)Esse estabelecimento faz parte de uma Rede de Farmácias?Sim (1)      Não (0) |___| 

3) Qual é o n° gôndolas do estabelecimento? |___|___| 
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4) Assinale os produtos que o estabelecimento comercializa: 

Fórmulas Infantis para lactentes 1o semestre (1)  

Fórmulas Infantis de Seguimento para lactentes 2º semestre (2)  

Fórmulas de Seguimento para Primeira Infância (3)  

Fórmulas para Necessidades Dietoterápicas Específicas (4)  

Leites Fluidos (5)  

Leite em Pó (6)                                           

Leites Modificados (composto lácteo) (7)                               

Leites de Origem Vegetal (8)                     

Alimentos de transição (9) 

Mamadeiras (10) 

Bicos (11) 

Chupetas (12)  

Protetores de mamilo (13)  

Outros (14)  _____________________________________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|____| 

|____| 

|____| 

|____| 

|____| 

BLOCO 3 - COMERCIALIZAÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E FÓRMULAS DE SEGUIMENTO 

5) Comercializa Fórmulas Infantis 1o Semestre ou Fórmulas Infantis de Seguimento 2o  

Semestrepara Lactentes? 

Nao (0) Sim, sem promoção comercial (1)  (pula p/41)Sim, com promoção comercial (2) 

 

|___| 

6) Nome da empresa da Fórmula Infantil 1o Semestre ou Fórmula de Seguimento 2o  

Semestrepara Lactentes em desacordo com a Lei: 

Nestlé (1)    Mead-Johnson (3)           Outra (5) _______________________ 

Danone (2)Abbot (4)                                               

 

 

|___| 

 

7) Nome do produto em promoção comercial (nome completo): 

___________________________________________________________________________ 

 

|___| 

8) Idade de introdução da fórmula infantil: 

0 a 6 meses (1)    6 a 12 meses (2)       0 a 12 meses (3)       10 meses ou mais (4) 

 

|___| 
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9) Tamanho da embalagem: 

400g (1)800g (2)1kg (3)           Outro (4): _____________________________ 

|___| 

10) Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes: 

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto) - (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz, banner) - (2) 

Material Informativo (folder, encarte) - (3) 

Brindes ou amostras - (4) 

Outros (5): ____________________________________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

11) Alguma outra Fórmula Infantil 1o Semestre ou Fórmula Infantil de Seguimento 2o  

Semestrepara Lactentes em desacordo?Não (0)(pula p/41)           Sim (1) 

 

|___| 

12) Nome da empresa de Fórmula Infantil 1o Semestre ou Fórmula de Seguimento 2o  

Semestrepara Lactentes em desacordo com a Lei: 

Nestlé (1)    Mead-Johnson (3)           Outra (5) ______________________ 

Danone (2)Abbot (4)                                               

 

 

|___| 

 

13) Nome do produto em promoção comercial (nome completo): 

__________________________________________________________________________ 

 

|___| 

14) Idade de introdução da fórmula infantil: 

0 a 6 meses (1)    6 a 12 meses (2)       0 a 12 meses (3)       10 meses ou mais (4) 

 

|___| 

15) Tamanho da embalagem: 

400g (1)800g (2)1kg (3)           Outro (4): ___________________________ 

 

|___| 

16) Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes: 

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto) - (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz, banner) - (2) 

Material Informativo (folder, encarte) - (3) 

Brindes ou amostras - (4) 

Outros (5): ___________________________________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

 

17) Nome da empresa de Fórmula Infantil 1o Semestre ou Fórmula de Seguimento 2o  

Semestrepara Lactentes em desacordo com a Lei: 
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Nestlé (1)    Mead-Johnson (3)           Outra (5) _______________________ 

Danone (2)Abbot (4)                                               

|___| 

 

18) Nome do produto em promoção comercial (nome completo): 

___________________________________________________________________________ 

 

|___| 

 

19) Idade de introdução da fórmula infantil: 

0 a 6 meses (1)    6 a 12 meses (2)       0 a 12 meses (3)       10 meses ou mais (4) 

|___| 

20) Tamanho da embalagem: 

400g (1)800g (2)1kg (3)           Outro (4): _____________________________ 

|___| 

21) Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes: 

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto) - (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz, banner) - (2) 

Material Informativo (folder, encarte) - (3) 

Brindes ou amostras - (4) 

Outros (5): ____________________________________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

22) Alguma outra Fórmula Infantil 1o Semestre ou Fórmula Infantil de Seguimento 2o  

Semestrepara Lactentes em desacordocom a Lei?   Não (0)(pula p/41)  Sim (1)        

 

|___| 

23) Nome da empresa de Fórmula Infantil 1o Semestre ou Fórmula de Seguimento 2o  

Semestrepara Lactentes em desacordo com a Lei: 

Nestlé (1)    Mead-Johnson (3)           Outra (5) _______________________ 

Danone (2)Abbot (4)                                               

 

|___| 

 

24) Nome do produto em promoção comercial (nome completo): 

___________________________________________________________________________ 

 

|___| 

25) Idade de introdução da fórmula infantil: 

0 a 6 meses (1)  6 a 12 meses (2)       0 a 12 meses (3)       10 meses ou mais (4) 

 

|___| 

26) Tamanho da embalagem: 

400g (1)800g (2)1kg (3)           Outro (4): _____________________________ 

|___| 

27) Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes:  
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Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto) - (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz, banner) - (2) 

Material Informativo (folder, encarte) - (3) 

Brindes ou amostras - (4) 

Outros (5): _____________________________________________________________ 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

28) Alguma outra Fórmula Infantil 1o Semestre ou Fórmula Infantil de Seguimento 2o  

Semestrepara Lactentes em desacordocom a Lei?Não (0)(pula p/41)           Sim (1) 

 

|___| 

29) Nome da empresa de Fórmula Infantil 1o Semestre ou Fórmula de Seguimento 2o  

Semestrepara Lactentes em desacordo com a Lei: 

Nestlé (1)    Mead-Johnson (3)           Outra (5) ________________________ 

Danone (2)Abbot (4)                                               

 

 

|___| 

 

30) Nome do produto em promoção comercial (nome completo): 

____________________________________________________________________________ 

 

|___| 

 

31) Idade de introdução da fórmula infantil: 

0 a 6 meses (1)    6 a 12 meses (2)       0 a 12 meses (3)       10 meses ou mais (4) 

 

|___| 

32) Tamanho da embalagem: 

400g (1)800g (2)1kg (3)           Outro (4): ______________________________ 

|___| 

33) Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes: 

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto) - (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz, banner) - (2) 

Material Informativo (folder, encarte) - (3) 

Brindes ou amostras - (4) 

Outros (5): ______________________________________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

34) Alguma outra Fórmula Infantil 1o Semestre ou Fórmula Infantil de Seguimento 2o  

Semestrepara Lactentes em desacordocom a Lei?Não (0)(pula p/41)          Sim (1) 

 

|___| 

35) Nome da empresa de Fórmula Infantil 1o Semestre ou Fórmula de Seguimento 2o  

Semestrepara Lactentes em desacordo com a Lei: 

 

|___| 
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Nestlé (1)    Mead-Johnson (3)           Outra (5) ________________________ 

Danone (2)                      Abbot (4) 

 

36) Nome do produto em promoção comercial (nome completo): 

___________________________________________________________________________ 

 

|___| 

 

37) Idade de introdução da fórmula infantil: 

0 a 6 meses (1)   6 a 12 meses (2)       0 a 12 meses (3)      10 meses ou mais (4) 

|___| 

38) Tamanho da embalagem: 

400g (1)         800g (2)       1kg (3)           Outro (4): _________________________________ 

|___| 

39) Tipo de infração de Fórmulas Infantis e Fórmulas de Seguimento para Lactentes: 

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto) - (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz, banner) - (2) 

Material Informativo (folder, encarte) - (3) 

Brindes ou amostras - (4)         

Outros (5): __________________________________________________________________ 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

40) Alguma outra Fórmula Infantil 1o Semestre ou Fórmula Infantil de Seguimento 2o  

Semestrepara Lactentes em desacordocom a Lei? 

Não (0)             Sim (1)CONTINUE EM OUTRO QUESTIONÁRIO 

 

|___| 

41) Quantidade final de fórmulas infantis para lactentes ou de seguimento para lactentes 

com promoção comercial:  
|___|___| 
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BLOCO 4 - COMERCIALIZAÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS PARA NECESSIDADES 

DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS 

42)Comercializa Fórmulas Infantis para Necessidades Dietoterápicas Específicas? 

Nao (0)Sim, sem promoção comercial (1)  (pula p/68)Sim, com promoção comercial (2) 
|___| 

43) Nome da empresa de fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas em 

desacordo com a Lei: 

Nestlé (1)    Mead-Johnson (3)           Outra (5) ________________________ 

Danone (2)                      Abbot (4) 

|___| 

 

44) Nome do produto em promoção comercial (nome completo):  

____________________________________________________________________________ 

|___| 

 

45) Idade de introdução da fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas: 

0 a 6 meses (1)6 a 12 meses (2)   0 a 12 meses (3)       Outro (4)_________________ |___| 

46) Tamanho da embalagem: 

400g (1)800g (2)1kg (3) Outro (4) ____________________________________ |___| 

47)Tipo de infração de fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas: 

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes e amostras- (4)             

Outros (5) ______________________________________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

48) Algum outro produto em desacordocom a Lei? 

Não (0)(pula p/68)Sim (1) |___| 

49) Nome da empresa de fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas em 

desacordo com a Lei: 

Nestlé (1)    Mead-Johnson (3)           Outra (5) ________________________ 

Danone (2)                    Abbot (4) 

 

|___| 

 

 

50) Nome do produto em promoção comercial (nome completo):  

________________________________________________________________________ 

 

|___| 

51) Idade de introdução da fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas: 

0 a 6 meses (1)6 a 12 meses (2)   0 a 12 meses (3)     Outro (4)_________________ |___| 

52) Tamanho da embalagem: 

400g (1)800g (2)1kg (3) Outro (4) ____________________________________ |___| 
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53) Tipo de infração de fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas 

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes e amostras- (4)             

Outros (5) _____________________________________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

54) Algum outro produto em desacordocom a Lei?Não (0)(pula p/68)Sim (1) |___| 

55) Nome da empresa de fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas em 

desacordo com a Lei: 

Nestlé (1)    Mead-Johnson (3)           Outra (5) _______________________ 

Danone (2)                    Abbot (4) 

 

|___| 

56) Nome do produto em promoção comercial (nome completo):  

___________________________________________________________________________ 

 

|___| 

57) Idade de introdução da fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas: 

0 a 6 meses (1)6 a 12 meses (2)   0 a 12 meses (3)      Outro (4)________________ |___| 

58) Tamanho da embalagem: 

400g (1)800g (2)1kg (3) Outro (4) ____________________________________ |___| 

59) Tipo de infração de fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas:  

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes e amostras- (4)             

Outros (5) _____________________________________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

60) Algum outro produto em desacordo com a Lei?Não (0)(pula p/68)Sim (1) 
|___| 

61) Nome da empresa de fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas em 

desacordo com a Lei: 

Nestlé (1)   Mead-Johnson (3)           Outra (5) _______________________ 

Danone (2)                      Abbot (4) 

 

 

|___| 

62) Nome do produto em promoção comercial (nome completo):  

______________________________________________________________________ 
|___| 
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63) Idade de introdução da fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas: 

0 a 6 meses (1)    6 a 12 meses (2)        0 a 12 meses (3)Outro (4)__________________ 
|___| 

64) Tamanho da embalagem: 

400g (1)    800g (2)     1kg (3)      Outro (4) _____________________________________ 
|___| 

65) Tipo de infração de fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas:  

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes e amostras- (4)             

Outros (5) _____________________________________________________________ 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

67) Algum outro produto em desacordo?  

Não (0)     Sim (1)CONTINUE EM OUTRO QUESTIONÁRIO 
|___| 

 

68) Quantidade final de fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas em 

promoção comercial:  
|___|___| 
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BLOCO 5-COMERCIALIZAÇÃO DE BICO, CHUPETA, MAMADEIRA E PROTETOR DE MAMILO 

69) O estabelecimento comercializa bicos, chupetas, mamadeiras ou protetores de mamilo? 

Nao (0)Sim, sem promoção comercial (1) (pula p/95)Sim, com promoção comercial (2)  |___| 

70)Nome da Empresa em desacordocom a Lei: 

Lillo (1)   Avent (3)       Neopan (5)       

Kuka(2)     Nuk (4)        Outros (6) ______________________________ 

 

|___| 

71) Nome do bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo com promoção comercial  

______________________________________________________________________ 

 

|___| 

72) Idade de introdução do bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo: 

0 a 6 meses (1)   6 a 12 meses (2)        0 a 12 meses (3)         Não especificado (4) |___| 

73) Tipo de promoção 

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes ou amostras- (4) 

Outros (5) _______________________________________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

74) Algum outro bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo em desacordo com a Lei?  

Não (0) (pula p/95)Sim (1)  
|___| 

75) Nome da Empresa em desacordocom a Lei: 

Lillo (1)   Avent (3)       Neopan (5)       

Kuka(2)     Nuk (4)        Outros (6) _____________________________________ 

 

|___| 

76) Nome do bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo com promoção comercial  

______________________________________________________________________ 

 

|___| 

77)Idade de introdução do bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo: 

0 a 6 meses (1)   6 a 12 meses (2)        0 a 12 meses (3)        Não especificado (4) |___| 

78) Tipo de promoção 

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes ou amostras- (4) 

 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 
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Outros (5) ____________________________ |___| 

79) Algum outro bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo em desacordo?  

Não (0) (pula p/95)Sim (1)  |___| 

80) Nome da Empresa em desacordocom a Lei: 

Lillo (1)   Avent (3)       Neopan (5)       

Kuka(2)     Nuk (4)        Outros (6) _____________________________________ 

 

|___| 

81) Nome do bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo com promoção comercial  

___________________________________________________________________________ 

 

|___| 

82) Idade de introdução do bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo: 

0 a 6 meses (1)   6 a 12 meses (2)        0 a 12 meses (3)      Não especificado (4) |___| 

83) Tipo de promoção 

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes ou amostras- (4) 

Outros (5) _____________________________________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

84) Algum outro bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo em desacordo?  

Não (0) (pula p/95)Sim (1)  |___| 

85) Nome da Empresa em desacordocom a Lei: 

Lillo (1)   Avent (3)       Neopan (5)       

Kuka(2)     Nuk (4)        Outros (6) _____________________________________ 

 

|___| 

86) Nome do bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo com promoção comercial  

___________________________________________________________________________ 

 

|___| 

87) Idade de introdução do bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo: 

0 a 6 meses (1)   6 a 12 meses (2)        0 a 12 meses (3)        Não especificado (4) |___| 

88) Tipo de promoção 

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes ou amostras- (4) 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 
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Outros (5) _____________________________________________________________ 

89) Algum outro bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo em desacordo?  

Não (0) (pula p/95)Sim (1)  |___| 

90) Nome da Empresa em desacordocom a Lei: 

Lillo (1)   Avent (3)       Neopan (5)       

Kuka(2)     Nuk (4)        Outros (6) _____________________________________ 

 

|___| 

91) Nome do bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo com promoção comercial  

___________________________________________________________________________ 

 

|___| 

92) Idade de introdução do bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo: 

0 a 6 meses (1)   6 a 12 meses (2)        0 a 12 meses (3)        Não especificado (4) |___| 

93) Tipo de promoção  

Promoção no preço (descontos, ofertas ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes ou amostras- (4) 

Outros (5) _____________________________________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

94) Algum outro bico, chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo em desacordo com a Lei? 

Não (0)Sim (1) CONTINUE EM OUTRO QUESTIONÁRIO |___| 

95) Quantidade final de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo com promoção 

comercial:  |___|___| 

BLOCO 6 - COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE FLUIDO, LEITE EM PÓ, LEITE EM PÓ 

MODIFICADO, LEITE DE ESPÉCIE ANIMAL OU SIMILAR DE ORIGEM VEGETAL 

 

96) O estabelecimento comercializa leite fluido, leite em pó, leite em pó modificado, leite de 

espécie animal ou similar de origem vegetal? 

Nao (0)Sim, sem promoção comercial (1) (pula p/122)Sim, com promoção comercial (2) 

|___| 

97) Nome do produto em promoção comercial(nome completo):  

______________________________________________________________________ |___| 
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98)Frase de advertência:  

98.1 Tem frase? Não (0)(pula para 99) Sim, com texto incorreto (1)     Sim, com texto correto (2) 

O Ministério da Saúde informa: "O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado 

até dois anos de idade ou mais"  

98.2 A frase está próxima da promoção comercial?  Não (0)Sim (1) 

98.3 A frase está legível? Não (0)Sim (1) 

98.4 A frase está com moldura? Não (0)Sim (1) 

98.5 A frase está sendo veiculada com logomarca de empresa de alimentos? Não (0)Sim (1) 

 

98.1|___| 

98.2|___| 

98.3|___| 

98.4|___| 

98.5|___| 

99) Caso esteja em desacordo com a Lei, qual o nome da empresa? 

Não está em desacordo (0) (pula para 101) Nestlé (1) Danone (2)        Mead Johnson (3)      

Olvebra (4)         Glória (5)          Outro (6) ____________________________________________ 

|___| 

100)Tipo de promoção: 

Promoção no preço (desconto, oferta ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes ou amostras- (4) 

Outros (5) _______________________________________________________________ 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

101) Algum outro leite fluido, leite em pó, leite em pó modificado, leite de espécie animal ou 

similar de origem vegetal em promoção comercial?Não (0)(pula p/122)Sim (1) 

 

|___| 

102) Nome do produto em promoção comercial(nome completo):  

______________________________________________________________________ |___| 

103)Frase de advertência:  

103.1 Tem frase? Não (0)(pula para 104)Sim, com texto incorreto (1)  Sim, com texto correto (2) 

 O Ministério da Saúde informa: "O aleitamento materno evita infecções e alergias e é 

recomendado até dois anos de idade ou mais"  

103.2 A frase está próxima da promoção comercial?  Não (0)Sim (1) 

103.3 A frase está legível? Não (0)Sim (1) 

103.4 A frase está com moldura? Não (0)Sim (1) 

103.5 A frase está sendo veiculada com logomarca de empresa de alimentos? Nã0 (0)Sim (1) 

 

103.1|___| 

103.2|___| 

103.3|___| 

103.4|___| 

103.5 |___| 

104) Caso esteja em desacordo com a Lei, qual o nome da empresa? 

Não está em desacordo (0)(pula para 106)   Nestlé (1) Danone (2)        Mead Johnson (3)      

Olvebra (4)         Glória (5)          Outro (6) ______________________________________ 

 

|___| 
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105)Tipo de promoção: 

Promoção no preço (desconto, oferta ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes ou amostras- (4) 

Outros (5) ______________________________________________________________ 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

106) Algum outro leite fluido, leite em pó, leite em pó modificado, leite de espécie animal ou 

similares de origem vegetal em promoção comercial?Não (0)(pula p/122)Sim (1) |___| 

107) Nome do produto em promoção comercial(nome completo):  

______________________________________________________________________ |___| 

108)Frase de advertência:  

108.1Tem frase? Não (0)(pula para 109)  Sim, com texto incorreto (1)   Sim, com texto correto (2) 

O Ministério da Saúde informa: "O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado 

até dois anos de idade ou mais"  

108.2 A frase está próxima da promoção comercial?  Não (0)Sim (1) 

108.3 A frase está legível? Não (0)Sim (1) 

108.4 A frase está com moldura? Não (0)Sim (1) 

108.5 A frase está sendo veiculada com logomarca de empresa de alimentos? Nã0 (0)Sim (1) 

 

108.1|___| 

108.2|___| 

108.3 |___| 

108.4|___| 

108.5|___| 

109) Caso esteja em desacordo com a Lei, qual o nome da empresa? 

Não está em desacordo (0)(pula para 111)    Nestlé (1) Danone (2)        Mead Johnson (3)      

Olvebra (4)  Glória (5)  Outro (6) ____________________________________________________ 

|___| 

 

110)Tipo de promoção: 

Promoção no preço (desconto, oferta ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes ou amostras- (4) 

Outros (5) ________________________________________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

111) Algum outro leite fluido, leite em pó, leite em pó modificado, leite de espécie animal ou 

similares de origem vegetal em promoção comercial?Não (0)(pula p/122)Sim (1) |___| 

112) Nome do produto em promoção comercial(nome completo):  

______________________________________________________________________ |___| 
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113)Frase de advertência:  

113.1 Tem frase? Não (0) (pula para 114)  Sim, com texto incorreto (1)  Sim, com texto correto (2) 

O Ministério da Saúde informa: "O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado 

até dois anos de idade ou mais"  

113.2 A frase está próxima da promoção comercial?  Não (0)Sim (1) 

113.3 A frase está legível? Não (0)Sim (1) 

113.4 A frase está com moldura? Não (0)Sim (1) 

113.5 A frase está sendo veiculada com logomarca de empresa de alimentos? Nã0 (0)Sim (1) 

113.1|___| 

113.2|___| 

113.3|___| 

113.4|___| 

113.5 |___| 

114) Caso esteja em desacordo com a Lei, qual o nome da empresa? 

Não está em desacordo (0) (pula para 116)   Nestlé (1) Danone (2)        Mead Johnson (3)      

Olvebra (4)         Glória (5)          Outro (6) ____________________________________________ 

|___| 

 

115)Tipo de promoção: 

Promoção no preço (desconto, oferta ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes ou amostras- (4) 

Outros (5) _____________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

116) Algum outro leite fluido, leite em pó, leite em pó modificado, leite de espécie animal ou 

similares de origem vegetal em promoção comercial?Não (0)(pula p/122)Sim (1) |___| 

117) Nome do produto em promoção comercial(nome completo):  

______________________________________________________________________ |___| 

118)Frase de advertência:  

118.1 Tem frase? Não (0)(pula para 119)Sim, com texto incorreto (1)  Sim, com texto correto (2) 

O Ministério da Saúde informa: "O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado 

até dois anos de idade ou mais"  

118.2 A frase está próxima da promoção comercial?  Não (0)Sim (1) 

118.3 A frase está legível? Não (0)Sim (1) 

118.4 A frase está com moldura? Não (0)Sim (1) 

118.5 A frase está sendo veiculada com logomarca de empresa de alimentos? Nã0 (0)Sim (1) 

118.1 |___| 

118.2 |___| 

118.3 |___| 

118.4 |___| 

118.5 |___| 

119) Caso esteja em desacordo com a Lei, qual o nome da empresa? 

Não está em desacordo (0) (pula para 121)   Nestlé (1) Danone (2)        Mead Johnson (3)      

Olvebra(4)   Glória (5)   Outro (6) ____________________________________________________ 

 

|___| 
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120)Tipo de promoção: 

Promoção no preço (desconto, oferta ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes ou amostras- (4) 

Outros (5) _____________________________________ 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

121) Algum outro leite fluido, leite em pó, leite em pó modificado, leite de espécie animal ou 

similares de origem vegetal em desacordo com a Lei? 

Não (0)Sim (1)CONTINUE EM OUTRO QUESTIONÁRIO 

 

|___| 

122)Quantidade final de leites fluidos, leites em pó, leites em pó modificados, leites de espécie 

animal ou similar de origem vegetal com promoção comercial em desacordo com a Lei: 
|___|___| 

BLOCO 7-ALIMENTOS DE TRANSIÇÃO E À BASE DE CEREAIS E ALIMENTOS OU 

BEBIDAS À BASE DE LEITE OU NÃO, APRESENTADOS COMO APROPRIADOS PARA 

ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA  

123)Esse estabelecimento comercializa alimentos de transição e à base de cereais e alimentos 

ou bebidas a base de leite ou não, apresentados como apropriados para alimentação de 

lactentes e crianças de primeira infância? 

Nao (0) Sim, sem promoção comercial (1) (pula p/144)Sim, com promoção comercial (2) 

 

 

|___| 

124) Nome do produto em promoção comercial (nome completo): 

__________________________________________________________________________ |___| 

125) Frase de advertência:  

125.1 Tem frase? Não (0)(pula para 126)Sim, com texto incorreto (1)    Sim, com texto correto (2) 

O Ministério da Saúde informa: "Após os seis meses de idade continue amamentando seu filho e 

ofereça novos alimentos".  

125.2 A frase está próxima da promoção comercial?  Não (0)  Sim (1) 

125.3 A frase está legível? Não (0)  Sim (1) 

125.4 A frase está com moldura? Não (0)  Sim (1) 

125.5 A frase está sendo veiculada com logomarca de empresa de alimentos?Não (0)  Sim (1) 

125.1 |___| 

125.2 |___| 

125.3 |___| 

125.4 |___| 

125.5 |___| 

126) Caso esteja em desacordo com a Lei, qual o nome da empresa? 

Não está em desacordo(0)(pule para 128)Nestlé (1) Danone (2)  Heinz (3)  Outro (4) _______ |___| 

127) Tipo de promoção: 

Promoção no preço (desconto, oferta ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

|___| 

|___| 

|___| 
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Brindes e amostras- (4) 

Outros (5) ________________________________________________________________ 

|___| 

|___| 

128)Algum outro alimentos de transição e à base de cereais e alimentos ou bebidas à base de 

leite ou não em promoção comercial?Não (0)(pula p/144)Sim (1) |___| 

129) Nome do produto em promoção comercial (nome completo): 

__________________________________________________________________________ |___| 

130) Frase de advertência:  

130.1 Tem frase? Não (0)(pula para 131)Sim, com texto incorreto (1)   Sim, com texto correto (2) 

O Ministério da Saúde informa: "Após os seis meses de idade continue amamentando seu filho e 

ofereça novos alimentos".  

130.2 A frase está próxima da promoção comercial?  Não (0)  Sim (1) 

130.3 A frase está legível? Não (0)  Sim (1) 

130.4 A frase está com moldura? Não (0)  Sim (1) 

130.5 A frase está sendo veiculada com logomarca de empresa de alimentos? Não (0)  Sim (1) 

     130.1 |___| 

130.2 |___| 

130.3 |___| 

130.4 |___| 

130.5 |___| 

131) Caso esteja em desacordo com a Lei, qual o nome da empresa? 

Não está em desacordo (0)(pula para 133)Nestlé (1) Danone (2)   Heinz (3)    Outro (4) _______ |___| 

132) Tipo de promoção: 

Promoção no preço (desconto, oferta ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes e amostras- (4) 

Outros (5) _____________________________________ 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

133)Algum outro alimentos de transição e à base de cereais e alimentos ou bebidas à base de 

leite ou não em promoção comercial?Não (0)(pula p/144)Sim (1) |___| 

134) Nome do produto em promoção comercial (nome completo): 

__________________________________________________________________________ |___| 

135) Frase de advertência:  

135.1 Tem frase?   Não (0)(pula para 136)Sim, com texto incorreto (1)  Sim, com texto correto (2) 

O Ministério da Saúde informa: "Após os seis meses de idade continue amamentando seu filho e 

ofereça novos alimentos". 

135.2 A frase está próxima da promoção comercial?  Não (0)  Sim (1) 

135.3 A frase está legível?Não (0)  Sim (1) 

135.4 A frase está com moldura?Não (0)  Sim (1) 

135.5 A frase está sendo veiculada com logomarca de empresa de alimentos?Não (0)  Sim (1) 

135.1 |___| 

135.2 |___| 

135.3 |___| 

135.4 |___| 

135.5 |___| 
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136) Caso esteja em desacordo com a Lei, qual o nome da empresa? 

Não está em desacordo (0) (pula para 138)Nestlé (1) Danone (2)    Heinz (3)  Outro (4)______ |___| 

137) Tipo de promoção: 

Promoção no preço (desconto, oferta ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes e amostras- (4) 

Outros (5) _____________________________________ 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

138)Algum outro alimentos de transição e à base de cereais e alimentos ou bebidas à base de 

leite ou não em promoção comercial?Não (0)(pula p/144)Sim (1) 
|___| 

139) Nome do produto em promoção comercial (nome completo): 

__________________________________________________________________________ |___| 

140) Frase de advertência:  

140.1 Tem frase? Não (0) (pula para 141) Sim, com texto incorreto (1)  Sim, com texto correto (2) 

O Ministério da Saúde informa: "Após os seis meses de idade continue amamentando seu filho e 

ofereça novos alimentos".  

140.2 A frase está próxima da promoção comercial?  Não (0)  Sim (1) 

140.3 A frase está legível? Não (0)  Sim (1) 

140.4 A frase está com moldura? Não (0)  Sim (1) 

140.5 A frase está sendo veiculada com logomarca de empresa de alimentos? Não (0)  Sim (1) 

140.1 |___| 

140.2 |___| 

140.3 |___| 

140.4 |___| 

140.5 |___| 

141) Caso esteja em desacordo com a Lei, qual o nome da empresa? 

Não está em desacordo (0)(pula para 143)Nestlé (1) Danone (2)   Heinz (3)  Outro (4) ________ |___| 

142) Tipo de promoção: 

Promoção no preço (desconto, oferta ou cupom de desconto)- (1) 

Exposição especial (display atrativo, ponta de gôndola, frente de loja, cartaz e banner)- (2) 

Material Informativo (folder, encarte)- (3) 

Brindes e amostras- (4) 

Outros (5) ________________________________________________________________ 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

143)Algum outro alimentos de transição e à base de cereais e alimentos ou bebidas à base de 

leite ou não em desacordocom a Lei? 

Não (0)Sim (1) CONTINUE EM OUTRO QUESTIONÁRIO 
|___| 

144) Quantidade final de alimentos de transição e à base de cereais e alimentos ou bebidas a 

base de leite ou não, com promoção comercial em desacordo com a Lei |___|___| 
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BLOCO 7 - ENTREVISTA COM O RESPONSÁVEL COMERCIAL - PRÉ-INTERVENÇÃO 

1) Tipo de Entrevista 

Intervenção 1- Farmacêutico (1)   Grupo Controle (3)                    

Intervenção 2- Gerente (2) 

 

 

|___| 

2) Qual o seu nome? (só o primeiro nome)_________________________  

3)O(a) sr(sra) é:  

Gerente (1)   Farmacêutico (2)        Ambos(3) 
|___|  

4) Sexo:Feminino (1)   Masculino (2)  |___|  

5) Faixa etária:até 30 anos (1)   31 a 50 anos (2)    51 anos ou mais (3)  |___|  

6) Cor da pele:  Preta (1)Parda (2)Branca (3)    Amarela ou indígena (4) |___|  

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 e 

o TCLE). O seu nome e o nome do estabelecimento não serão divulgados em hipótese 

alguma. O Senhor(a) aceita participar da pesquisa? Não (0)Sim (1) 

|___| 

 

8)Qual a sua escolaridade?  

Até o ensino fundamental  (1)        Até o ensino superior (3) - Em quê? _________________ 

Até o ensino médio  (2)                   Pós graduação (4)  

|___| 

9)Há quanto tempo trabalha neste estabelecimento? 

Menos de 1 ano (1)Entre 1 e 5 anos (2)6 anos ou mais (3) |___|      

10) Há quanto tempo trabalha nessa rede? 

Não é rede (0)        Menos de 1 ano (1)      Entre 1 e 5 anos (2)6 anos ou mais (3) |___| 

11) 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)? 

Não (0)Mais ou menos (1)Sim (2) 

 

|___|  

 

 

 

12) O senhor(a) já recebeu alguma capacitação em aleitamento materno e/ou alimentação 

infantil?Não (0) (pula p/14)Sim (1) 

 

|___|  
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13) Quem foi o responsável por essa capacitação? 

O estabelecimento em que trabalha/trabalhou (1) 

Representante de alguma empresa de alimentos ou produtos infantis (2) 

Funcionário ou instituição da área da saúde, sem fins lucrativos (3) 

Instituição de ensino (4) 

Outro (5):__________________________ 

|___|  

 

|___| 

 

 

14) O(a)  senhor(a) já recebeu algum treinamento sobre a NBCAL? 

Não (0) (pula p/16)Sim (1) |___|  

 

15) Quem foi o responsável por essa capacitação? 

O estabelecimento em que trabalha/trabalhou (1) 

Representante de alguma empresa de alimentos ou produtos infantis (2) 

Funcionário ou instituição da área da saúde, sem fins lucrativos (3) 

Instituição de ensino (4) 

Outro (5):_________________________ 

 

|___| 

 

|___| 

 

16) O senhor(a) ou seus funcionários aconselham as mães sobre alimentação infantil? 

Não (0)(pula p/18)Sim (1) 
|___| 

 

17) De quem recebe essas orientações para aconselhar as mães?  

Estabelecimento em que trabalha/trabalhou (1) 

Representante de alguma empresa de alimentos ou produtos infantis (2) 

Funcionário ou instituição da área da saúde ou educação, sem fins lucrativos (3) 

Conhecimento próprio (4) 

Outro__________________________________________________________ (5) 

 

|___| 

 

18) Você tem autonomia para definir a arrumação dos alimentos infantis, mamadeiras, 

bicos e chupetas nas gôndolas? 

Não (0) Sim (1)(pule para 20) 

|___| 

 

19) Quem define a arrumação desses produtos nas gôndolas? 

Farmacêutico (1)Gerente (2)        Ambos (3)           Central/Rede (4)         Fabricante (5) 

Outro (6): ______________________________________________________________ 

|___| 
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20) Você tem autonomia para definir os preços dos alimentos infantis, mamadeiras, bicos e 

chupetas em relação a descontos, promoções? 

Não (0) Sim (1)(Grupo Intervenção, iniciar a ação educativa; Grupo Controle, fim da entrevista) 

|___| 

 

21) Quem define o preço desses produtos? 

Farmacêutico (1)Gerente (2)      Ambos (3)         Central/rede (4)        Fabricante (5) 

Outros (6): _________________________ 

|___| 

 

SÓ PARA OS GRUPOS INTERVENÇÃO:  

Agora, que já fiz as perguntas, vou mostrar o material educativo sobre a NBCAL para o(a) 

senhor(a). Vai ser rápido, preciso da sua atenção por 10 minutos.  

Ao final da ação educativa: 

Convidar o responsável comercial para percorrer o estabelecimento com ele/a, pedir para 

ele/aobservar qual o tipo de infração à NBCAL existe no estabelecimento. 

 

22) Qual a sua opinião a respeito dessa ação educativa? 

Importante (1) Indiferente (2)         Não gostei (3) 

Por que?_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

|___| 

 

 

 

23) Alguma sugestão ou comentário? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigado!!!! 
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10.2. Termo de Consentimento livre e esclarecido- Grupo intervenção 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaríamos de pedir o seu consentimento para participar da pesquisa: Intervenção educativa 

em farmácias quanto à promoção comercial de produtos que competem com o aleitamento 

materno. Sua participação consistirá em responder a um questionário sobre a Norma Brasileira de 

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

Mamadeiras (NBCAL) e participar de uma ação educativa  em que será apresentada a NBCAL de forma 

ilustrada. A duração desta atividade será de aproximadamente 15 minutos. 

Esse estudo tem como objetivo avaliar se uma ação educativa junto a gerentes ou farmacêuticos 

que atuem em farmácias contribui para o cumprimento da NBCAL. O estudo possui caráter educativo e 

será garantido o sigilo, anonimato, autonomia e liberdade para recusa em participar em qualquer 

momento. 

Os riscos da sua participação nesta pesquisa se limitam a algum embaraço ou constrangimento 

que a ação educativa possa gerar e ao tempo gasto em responder às perguntas. Solicitamos que você 

indique o local e horário mais apropriados para responder ao questionário e para a ação educativa, em 

um espaço reservado fora do estabelecimento comercial. Caso você sinta algum incômodo em 

participar, poderá retirar-se a qualquer momento sem que isso represente qualquer prejuizo à sua 

integridade.  Quanto aos benefícios, estes são diretos, pois essa pesquisa promove um maior 

conhecimento sobre a Lei 11.265/06 de proteção ao aleitamento materno, contribuindo assim, para sua 

qualificação profissional. Indiretamente, essa pesquisa pode contribuir para um maior cumprimento da 

NBCAL. Você não terá nenhum prejuízo nem benefício financeiro com a sua participação. 

As informações obtidas nesta pesquisa comporão um banco de dados que ficarão guardados sob 

a responsabilidade da coordenadora da pesquisa. Os resultados obtidos serão divulgados apenas em 

meios científicos, sem qualquer identificação dos indivíduos ou das farmácias pesquisadas.  Caso você 

tenha alguma dúvida ou necessite de qualquer esclarecimento ou ainda deseje retirar-se da pesquisa 

poderá fazê-lo a qualquer momento. Você poderá entrar em contato a pesquisadora responsável, a Prof. 

Maria Inês Couto de Oliveira, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense.   

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

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

Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los 

e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

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

participação voluntária. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o 

Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de 

segunda à sexta feira, das 08:00 às 17:00 horas: E.mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189 

mailto:etica@vm.uff.br


91 
 

Eu, _____________________________________, portador do documento de identidade 

________________ declaro ter sido informado dos objetivos dessa pesquisa, de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações 

e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar. Recebi 

uma via deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas.   

_________________________________________         ______________________________________ 

  Assinatura do participante   Assinatura da coordenadora da pesquisa E-mail: 

marinesco@superig.com.br 

Tel:(21)987385024    

 

  

mailto:marinesco@superig.com.br
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10.3. Termo de Consentimento livre e esclarecido- Grupo Controle 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - CONTROLE 

Gostaríamos de pedir o seu consentimento para participar da pesquisa: Intervenção educativa 

em farmácias quanto à promoção comercial de produtos que competem com o aleitamento 

materno. Sua participação consistirá em responder a um questionário sobre a Norma Brasileira de 

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

Mamadeiras (NBCAL). A duração desta atividade será de aproximadamente cinco minutos. Esse estudo 

tem como objetivo avaliar se uma ação educativa junto a gerentes ou farmacêuticos que atuem em 

farmácias contribui para o cumprimento da NBCAL. O estudo possui caráter educativo e será garantido 

o sigilo, anonimato, autonomia e liberdade para recusa em participar em qualquer momento. 

Os riscos da sua participação nesta pesquisa se limitam a algum embaraço ou constrangimento 

que a entrevista possa gerar e ao tempo gasto em responder as perguntas. Solicitamos que você indique 

o local e horário mais apropriados para responder ao questionário.  Caso você sinta algum incômodo em 

participar, poderá retirar-se a qualquer momento sem que isso represente qualquer prejuizo à sua 

integridade.  Quanto aos benefícios, estes são indiretos, essa pesquisa pode contribuir para um maior 

cumprimento da Lei 11.265/06 de proteção ao aleitamento materno. Você não terá nenhum prejuízo 

nem benefício financeiro com a sua participação. 

Os dados obtidos por meio desta pesquisa ficarão em segredo e serão divulgados apenas em 

meios científicos, sem qualquer identificação dos indivíduos ou das farmácias pesquisadas.  Caso você 

tenha alguma dúvida ou necessite de qualquer esclarecimento ou ainda deseje retirar-se da pesquisa, 

poderá fazê-lo a qualquer momento. Você poderá entrar em contato a pesquisadora responsável, a Prof. 

Maria Inês Couto de Oliveira, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense.  

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas vias, 

sendo uma sua e a outra do pesquisador responsável.  

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

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas 

éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e 

riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses 

dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Em caso de dúvidas, ou 

querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 

às 17:00 horas: E.mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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Eu,_______________________________________, portador do documento de identidade 

______________ declaro ter sido informado dos objetivos dessa pesquisa, de maneira clara e detalhada 

e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e 

modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar. Recebi 

uma via deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer dúvidas.   

__________________________________      ____________________________________________ 

  Assinatura do participante   Assinatura da coordenadora da pesquisa  

 Tel:(21)987385024     E-mail: marinesco@superig.com.br 
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