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RESUMO
A Lei Federal 11.265/2006 tem como finalidade controlar a publicidade e a
comercialização dos alimentos e produtos para lactentes e crianças de 1ª Infância e também de
produtos de puericultura. Acredita-se que a avaliação do cumprimento dessa lei seja de grande
relevância, visto que a promoção comercial indevida interfere negativamente na prática do
aleitamento materno e que essa ainda está muito aquém do preconizado pela WHO. Dessa
forma foi desenvolvida uma ação educativa, por meio de um álbum seriado, aplicada em
drogarias que descumpriam a NBCAL com vistas à mudança de comportamento dos
estabelecimentos visitados. Trata-se de uma pesquisa de intervenção, com abordagem quantiqualitativa, realizada no município de Niterói. Foram visitadas 19 drogarias, das quais apenas11
apresentavam irregularidades segundo a lei, porém uma drogaria não aceitou participar da
pesquisa. O estudo evidenciou a necessidade de realização de medidas educativas em drogarias,
visto que esses estabelecimentos são considerados um dos que possuem maior acessibilidade
para a população brasileira adquirir os produtos considerados substitutos do leite materno e
quanto mais atrativa é a promoção comercial, maior será o interesse do cliente em consumir o
produto. Sabe-se que esse fato interfere de forma direta na introdução precoce da alimentação
complementar saudável das crianças e consequentemente no aumento da prevalência do
desmame precoce. Torna-se necessária a realização de mais estudos, em todo o País, para
aprimorar a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento da Lei 11.265/2006.
Palavras chave: Aleitamento materno, alimentação infantil, promoção comercial
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ABSTRACT

The objective of the federal law 11.265/2006 law is control the advertising and
marketing of food and products for infants and 1st Childhood and also childcare products.
Improper trade promotion negative impact on the practice of breastfeeding and that this is still
much lower than those recommended by WHO. Thus it was developed an educational activity,
through a flipchart, applied in drugstores not comply with a view to changing the behavior of
establishments visited. This is an intervention research with a quantitative and qualitative
approach, held in the city of Niteroi. Visits were 19 drug stores, which had apenas11
irregularities under the law, but a drug store did not take part in the research. The study
highlighted the need for implementation of educational measures in drugstores, as these
establishments are considered one of those with greater accessibility for the Brazilian
population purchasing the products considered breastmilk substitutes and the more attractive is
the trade promotion, the greater the interest client to consume the product. It is known that this
fact interfere directly in the early introduction of complementary feeding of children and
consequently in the increased prevalence of early weaning. It is necessary to carry out more
studies in order to improve the supervision of technical and monitoring of compliance with Law
11.265/2006, throughout the country.
Keywords : Breastfeeding, infant food, trade promotion
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1. INTRODUÇÃO

Diversos são os artigos científicos que relatam sobre a importância da amamentação
para os lactentes e também para as mães. O leite humano é considerado essencial nos primeiros
meses de vida, pois contém todos os nutrientes necessários para que a criança tenha o
desenvolvimento nutricional e psicológico adequados (AKRÉ, 1997; BOSI e MACHADO,
2005).
De acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o
aleitamento materno deve ser exclusivo até o sexto mês de vida e após esse período, a
amamentação deve ser complementada com outras fontes nutricionais até a criança completar
pelo menos dois anos de idade (WHO, 2002). Estudos afirmam que crianças que são
alimentadas apenas com o leite materno até os seis meses de idade apresentam menor risco de
desenvolver infecções respiratórias, problemas gastrointestinais, manifestações alérgicas e
doenças crônicas não transmissíveis quando comparadas a crianças que não foram devidamente
amamentadas (REZENDE e MONTENEGRO, 2005; BERNARDI et al., 2011).
Em relação aos benefícios para a mulher, o aleitamento oferece maior proteção contra o
câncer de mama e de útero, favorece a recuperação do peso obtido com a gestação, acelera o
processo de involução uterina e também proporciona um maior vínculo afetivo entre a mãe e a
criança (ALMEIDA et al., 2008; CHOWDHURY et al., 2015).
Mesmo diante de tantos benefícios, a taxa de aleitamento materno exclusivo (AME)
ainda se encontra muito aquém do desejável, segundo o último estudo realizado nas capitais
brasileiras (BRASIL, 2009). Perante esse fato, diversas ações pró aleitamento, baseadas nas
políticas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento tem sido elaboradas. Uma das principais
ações de proteção ao aleitamento materno é representada pela Norma Brasileira de
Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas
e Mamadeiras (NBCAL), que consiste em um conjunto de normas que regula a promoção
comercial e a rotulagem de produtos destinados a recém-nascidos e crianças com até três anos
de idade, como leites artificiais, papinhas, chupetas e mamadeiras (IBFAN, 2004). Esta norma
constitui uma das estratégias de ação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)
(BRASIL, 2012) referente ao controle e regulação dos alimentos.
Tendo como base a NBCAL, no dia 03 de janeiro de 2006 foi publicada a Lei Federal
11.265, que regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira
infância e também de produtos de puericultura, como bicos, chupetas e mamadeiras (BRASIL,
2006). No dia 03 de novembro de 2015, essa lei foi regulamentada pelo Decreto 8.552, sendo
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de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através das
vigilâncias estaduais e municipais, o monitoramento do cumprimento dessa lei pelos
estabelecimentos comerciais, onde podem ocorrer promoção comercial (BRASIL, 2015).
O presente trabalho foi motivado pela compreensão de que a promoção comercial
indevida interfere de forma negativa na prática da amamentação. Nesse sentido, foi
desenvolvida uma ação educativa aplicada em estabelecimentos que descumpriam a NBCAL
com vistas à mudança de comportamento.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. A IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO

De acordo com a OMS, a prática do aleitamento deve ser exclusiva até os seis meses de
vida do bebê (WHO, 2002). Pesquisas comprovam que o leite materno é capaz de suprir todas
as necessidades nutricionais do lactente até essa idade e que a partir daí a maioria das crianças
consegue atingir um nível mais elevado de desenvolvimento (mastigação, deglutição, digestão
e excreção), tornando-se necessária a introdução de alimentos complementares saudáveis para
suprir suas necessidades nutricionais (CASTRO, 2008).
O aleitamento materno exclusivo, além de garantir o crescimento e desenvolvimento
adequados, permite o maior contato entre a mãe e o recém-nascido, promovendo uma troca de
sentimento entre eles (CLARO, 2004). Estudos afirmam que o aleitamento humano pode
favorecer o desenvolvimento da personalidade da criança, visto que crianças que são
amamentadas por mais tempo tendem a ser mais tranquilas e fáceis de socializar-se durante a
infância. As experiências vivenciadas na primeira infância são extremamente importantes para
determinar o caráter do indivíduo quando adulto (ANTUNES, 2008).
Além dos benefícios psicológicos, o aleitamento exclusivo também protege contra
infecções comuns em crianças, como diarreias, doenças respiratórias agudas, otites médias e
diversas infecções no período neonatal, diminuindo consideravelmente a mortalidade de
lactentes (CARVALHO e TAMEZ, 2005).
Estima-se que o aleitamento materno seja capaz de diminuir em até 13% a morte de
crianças menores de cinco anos em todo o mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, o
Brasil atingiu antes do prazo estabelecido, a meta do Objetivo do Milênio número 4, 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 pelas altas taxas de mortalidade na
infância. Além da redução da prática do aleitamento materno, as condições precárias de saúde
e higiene juntamente com a introdução de alimentação artificial precoce para os lactentes,
significaram importantes fatores de risco para a saúde das crianças (BRASIL, 2014).
Além dos benefícios nutricionais, imunológicos, emocionais e socioeconômicos, o
aleitamento materno, também tem efeitos positivos sobre o desenvolvimento da fala, uma vez
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que favorece o crescimento e desenvolvimento craniofacial e motor-oral do recém-nascido
(CARVALHO, 2006).
O aleitamento materno é um processo fisiológico que traz inúmeras vantagens
biopsicossociais não apenas para as crianças, mas também para as puérperas. Especialistas
afirmam que essa prática é capaz de prevenir o câncer de mama e de ovário, pois quanto mais
demorado for o período de amamentação maior será a proteção (REA, 2004). No período da
gravidez, a mulher acumula energia importante para o momento do parto e da amamentação.
Na lactação, o requerimento energético para produção láctea será proveniente tanto da
alimentação da mãe quanto das reservas corporais, daí a justificativa para o retorno ao peso prégestacional de forma mais rápida, especialmente se o aleitamento materno for exclusivo (REA,
2004).
Os estudos que revelam as diversas vantagens da amamentação não apenas para o
bebê, mas para todos os setores da sociedade são inquestionáveis (NASCIMENTO e ISSLER,
2004). Contudo, apesar dessa comprovação, a prevalência da amamentação, não apenas no
Brasil, mas em todo o mundo, ainda não conseguiu alcançar as recomendações satisfatórias
estabelecidas pela WHO, que classifica a prevalência de aleitamento materno exclusivo acima
de 50% como bom (WHO, 2008).
Em 1999, realizou-se o primeiro inquérito sobre prevalência de amamentação nas
capitais brasileiras e no Distrito Federal (DF), durante a campanha nacional de vacinação. Em
2008, foi realizada a II Pesquisa Nacional de Prevalência de Aleitamento Materno, utilizando
metodologia equivalente a usada em 1999. A pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar
a evolução da situação do aleitamento materno no país, tendo em vista as diversas ações
desenvolvidas no âmbito da política nacional. Foi observado um aumento significativo da
amamentação exclusiva, que passou de 23,4 dias (1999) para 54,3 dias (2008). O tempo médio
de amamentação também aumentou, passando de 295 dias (1999) para 341,9 dias (2008)
(VENÂNCIO,2010).
No inquérito de 2008, avaliou-se 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 (BRASIL, 2009).
Mesmo diante de tantos benefícios, o desmame precoce ainda é uma prática comum.
Diversos são os fatores que influenciam a duração do período da amamentação: idade,
escolaridade e trabalho maternos fora de casa, os mitos e as crenças perpassados através das
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gerações, a experiência prévia pessoal ou familiar com a amamentação, entre outros. No nível
dos serviços de saúde, as orientações no pré-natal, condutas hospitalares, (alojamento conjunto,
parto humanizado e mãe-canguru) e suporte pós-parto (VENÂNCIO, 2002). Outro elemento
capaz de influenciar a prática da amamentação é o poder da mídia, através de campanhas
publicitárias. No Brasil, entre as décadas de 1940 e 1970 ocorreu um processo conhecido como
“desmame comerciogênico”, caracterizado pelo emprego de campanhas publicitárias dos leites
artificiais que indicavam grandes vantagens desses produtos em relação ao leite materno e
também pelo forte aliciamento de pediatras, fatores que resultaram no aumento significativo do
consumo dessas fórmulas infantis e a redução da prática da amamentação (ALMEIDA e
NOVAK, 2004).

2.2. ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL: UM POUCO DE HISTÓRIA

Os problemas relacionados à amamentação no contexto da alimentação infantil são
muito antigos. Desde o século XIX, já eram realizadas pesquisas com objetivo de encontrar um
alimento alternativo para o leite materno (BOSI e MACHADO, 2005).
Em 1838, foi descoberto na Alemanha que o leite de vaca possuía mais proteína que o
leite materno. Esse pode ser considerado o marco referencial para todo um discurso em
favorecimento ao uso desse alimento (HARNESS, 1987).
O consumo do leite de vaca em pó pelos lactentes passou a aumentar cada vez mais. Em
1856, foi elaborada uma alternativa de um leite estéril e passível de conservação, conhecido
como leite condensado. A partir disso, Henri Nestlé, utilizando-se desse produto, produziu uma
mistura farinácea denominada "Farine Lacteé". Posteriormente, o mesmo descobriu a
possibilidade de armazenar em latas o leite produzido (WICKES, 1953).
Na segunda metade do século XIX há indícios de que o leite condensado formulado a
partir de leite desnatado passou a ter um papel importante na alimentação infantil. Acreditavase 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 (PLATT, 1872).
Após diversas tentativas, estudiosos passaram a investir mais em pesquisas para
encontrar um alimento de uso exclusivamente infantil. A partir de então, concluíram que as
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fórmulas infantis da época eram benéficas, sendo as mesmas alvo do investimento de grandes
indústrias. Com o passar dos anos, a produção dessas fórmulas se tornou cada vez mais
sofisticada e específica. Fórmulas acidificadas, semi-desnatadas, adicionadas de ferro, sem
lactose, entre outras, constituem parte dos substitutos do leite materno colocados 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, era vendida com toda a
sofisticação e invadiu os diversos lugares do mundo (REA, 1990).
Diversos veículos de disseminação eram utilizados para a realização do marketing
desses produtos, tais como: serviços assistenciais dos hospitais-escola; reuniões científicas;
cursos de atualização e congressos, com o patrocínio e divulgação dessas indústrias;
manutenção de um serviço próprio de divulgação científica, além da contribuição para o
sustento de revistas científicas, com a publicação sistemática de anúncios (DEL PRIORI,
1997).O marketing utilizado em favor da comercialização de fórmulas infantis está presente há
décadas. O incentivo ao consumo dessas fórmulas ocorria por meio da comunicação em massa,
da distribuição de amostras grátis de seus produtos nas portas das casas às mães, distribuição
de brindes ou até mesmo enviando representantes de vendas para distribuir a amostra e ensinar
o seu preparo (REA, 1990).
Mesmo com o auxílio dos principais meios de comunicação, durante anos os pediatras
foram considerados o principal canal de marketing para a promoção de alimentos apontados
como substitutos do leite materno. Nesse momento os profissionais da saúde passaram a
desempenhar um papel decisivo na sociedade, sendo identificados como influenciadores de um
movimento social chamado de “cultura da mamadeira” (BOSI, 2005).
De acordo com as propagandas, os produtos eram “cientificamente preparados”,
entretanto as avaliações nunca comprovaram esta afirmação. Ainda assim, constata-se que a
alimentação artificial, não só foi aceita por muitas mães, como também passou a ser uma prática
de alimentação “natural” e necessária. Havia uma supervalorização dos substitutos do leite
materno, ressaltando-se a equivalência perfeita do produto ao leite humano, a facilidade do
preparo e a recomendação de eminentes pediatras para a utilização de fórmulas infantis na dieta
da criança (BOSI, 2005).
A interferência das companhias de alimentos infantis nos hospitais através 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
(WINIKOFF et al.,1988) confirmou essa teoria. Segue um trecho da entrevista:
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"Todos os representantes de companhias atuam aqui (...) os
representantes conhecem o trabalho das enfermeiras nestes hospitais. Os
representantes de companhias de leite são responsáveis por zonas ou regiões
específicas da cidade ou por grupos de hospitais (...) estamos aqui para
encontrar com os médicos ou as enfermeiras (...) nós não podemos falar com
as mães porque o Ministro da Saúde Pública nos proibiu. Agora o Ministro
está em campanha pró-amamentação, eles nos proibiram de ter contato direto
com as mães (...) (então) nós encontramos outro caminho através da
aproximação com os profissionais de saúde (...). Em geral, pacientes ou mães
acreditam nas palavras de médicos doutores — uma vez que elas saibam os
nomes das marcas de fórmulas que os hospitais estejam usando, elas tendem
a seguir (...) isto é útil para nós (...). Nós vendemos a preços muito especiais
para os que trabalham nos hospitais como enfermeiras e médicos. O preço
para estas pessoas tem que ser bem mais baixo do que em qualquer outro lugar
(...). É uma espécie de persuasão, ou relações públicas. Estas pessoas são de
boa ajuda para nós (...). Enfermeiras frequentemente compram diretamente de
representantes porque conseguem um preço mais baixo. Elas (...) compram
fórmulas para seus parentes e amigos".

Diversos estudos afirmam que o consumo de leites artificiais interfere de forma negativa
na prática do aleitamento. Esse fato ocorre devido ao distúrbio causado na fisiologia da lactação
destas mães e a confusão de bicos no bebê ("nipple confusion") considerados fenômenos
comuns que ajudam a desencadear o processo de desmame (REA, 1990). Além do mais, diante
do desconhecimento a respeito da lactação e da importância do controle médico da alimentação
infantil, configura-se um momento propício à propagação de informações equivocadas,
impedindo inclusive, a percepção, por parte dos profissionais, do seu envolvimento frente à
disseminação do leite artificial (BOSI, 2005). Dessa forma, as mães se tornaram mais inseguras
em praticar o aleitamento materno, pois acreditavam no suposto benefício do leite artificial,
tendo como consequência a redução da prática da amamentação.
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2.3. POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO À AMAMENTAÇÃO

Em resposta aos baixos índices de aleitamento materno e alta taxa de mortalidade
infantil, na década de 1980, o governo brasileiro, juntamente com órgãos internacionais como
World Health Organization (WHO) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
implantaram políticas de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno (ARAÚJO et al.,
2006).
Acompanhando um movimento de caráter mundial, o país participou da reunião
conjunta entre a WHO, UNICEF, agências governamentais, indústrias de alimentos infantis e
várias instituições, para discussão sobre "Alimentação de lactentes e crianças pequenas"
(REGO, 2001). 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 Substitutos do Leite Materno (WHO, 1981). Nesse mesmo
ano o governo brasileiro criou e lançou o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento
Materno (PNIAM), do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), entidade ligada
ao Ministério da Saúde (MS) (ARAÚJO e SCHMITZ, 2005). O INAN foi extinto em 1997, um
ano antes das ações pró-aleitamento materno passarem a ser gerenciadas pela Coordenação da
Área de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA), também do MS.
Diversas ações pró-aleitamento foram elaboradas, dentre as quais se destacam: a
expansão da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, por meio dos “Dez Passos Para o Sucesso
do Aleitamento Materno”; Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM);
Portaria n°1.152, de 22 de maio de 2014 (redefinição dos critérios de promoção e proteção da
saúde da criança e da mulher); comemoração da Semana Mundial da Amamentação (celebrada
de 1 a 7 de agosto); a expansão da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e a instituição
do Dia Mundial da Doação de Leite Humano (VENÂNCIO et al., 2002).
Com relação à legislação específica em proteção ao aleitamento, vale ressaltar: aumento
da licença-maternidade para 120 dias (BRASIL, 1989); licença-paternidade de 5 dias (BRASIL,
1989); creche nas empresas com mais de trinta mulheres em idade fértil; dois descansos de 30
minutos por dia para amamentar o filho até o sexto mês de vida (BRASIL, 1989); Decreto-lei
nº 1.044, de 1969 (estabelece direitos às estudantes que estão gestantes); elaboração das
Resoluções de Diretoria Colegiada (RDC) 221/2002 (regulamento técnico sobre chupetas,
bicos, mamadeiras e protetores de mamilo) e 222/2002 (regulamento técnico para a promoção
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comercial de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância), da ANVISA (ARAÚJO,
2006).
Outro importante passo dado pelo governo brasileiro na contribuição para a proteção ao
aleitamento materno foi a promulgação da lei nº. 11.265, no dia 03 de janeiro de 2006, cujo
objetivo está voltado para a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira
infância, bicos, chupetas, mamadeiras, protetores de mamilo (BRASIL, 2006).

A lei

11.265/2006 tem como base a NBCAL e as RDC 221/2002 e 222/2002, da ANVISA.
Recentemente, no dia 03 de novembro de 2015 essa lei foi regulamentada pelo Decreto 8552,
entrando em vigor em todo o território nacional, sendo de responsabilidade da ANVISA o
monitoramento e fiscalização do cumprimento da mesma.

2.4. A NORMA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA
LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS E
MAMADEIRAS

Diversos são os grupos de ação pró-aleitamento espalhados pelo mundo, entre eles está
a IBFAN (International Baby Food Action Network), que consiste em uma rede formada por
aproximadamente 270 grupos de ativistas espalhados por mais de 160 países (inclusive o
Brasil). Essa rede existe há mais 30 anos e tem como objetivo a melhoria da nutrição e saúde
infantil por meio da conscientização sobre a importância do aleitamento materno e possíveis
prejuízos causados pelo uso de fórmulas infantis (IBFAN, 2007).
A WHO e o UNICEF, com apoio de governos e organizações não governamentais
(como a IBFAN), desenvolveram e aprimoraram o Código Internacional de Comercialização
de Alimentos para Lactentes, aprovado em 1981, pela Assembleia Mundial de Saúde (IBFAN,
2007).
Uma das principais estratégias da política de proteção a amamentação no Brasil,
originada durante essa Assembleia, foi a criação da NBCAL que consiste em um conjunto de
normas que regula a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e produtos destinados a
recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade.
Desde a sua criação, a NBCAL passou por algumas atualizações, visto que era alegado
que as normas impostas não estavam claramente definidas. A versão final foi publicada baseada
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em três documentos: Portaria ministerial 2051 (PT/MS 2051) de novembro 2001, a RDC 221 e
a RDC 222, ambas publicadas pela ANVISA em agosto de 2002 (IBFAN, 2007). A Portaria
2051/2001 estabeleceu em seu artigo 1° que:
O objetivo desta Norma é contribuir para a adequada nutrição dos
lactentes e crianças de primeira infância por intermédio da:
I – Regulamentação da promoção comercial e orientação do uso
apropriado dos alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bem
como do uso de mamadeiras, bicos e chupetas;
II – Proteção e incentivo ao aleitamento materno exclusivo nos
primeiros seis meses de vida e;
III – Proteção e incentivo a continuidade do aleitamento materno até
os dois anos de idade, após a introdução de novos alimentos na dieta dos
lactentes (IBFAN, 2007).

Algumas definições sobre os produtos abrangidos pela NBCAL foram estabelecidas
pela Portaria 2051 (Brasil, 2001):
BICO – objeto apresentado ou indicado para o processo de sucção
nutritiva da criança, com finalidade de administrar ou veicular alimentos ou
líquidos.
CRIANÇA – indivíduo de até 12 anos de idade incompletos.
CRIANÇA DE PRIMEIRA INFÂNCIA OU CRIANÇA
PEQUENA - criança de 12 meses a 3 anos de idade (Códex
Alimentarius Commission).
CHUPETA – bico artificial para a criança chupar sem a finalidade de
administrar alimentos, medicamentos ou líquidos.
EXPOSIÇÃO ESPECIAL – qualquer forma de expor um produto de
modo a destaca-lo dos demais dentro de um estabelecimento comercial, tais
como, mas não limitado a vitrine, ponta de gôndola, empilhamento de
produtos em forma de pirâmide ou ilha, engradados e ornamentos de
prateleiras.
LACTENTE – criança de até 1 ano de idade (de zero a 11 meses e 29
dias).
KIT – é o conjunto de produtos de marcas, formas ou tamanho
diferentes em uma mesma embalagem.
RÓTULO – é toda a inscrição, legenda, imagem ou toda a matéria
descritiva ou gráfica que seja escrita, impressa, estampada, gravada, gravada
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em relevo ou litografada, colada ou fundida sobre o recipiente e ou sobre a
embalagem do produto.

Os requisitos relativos à promoção comercial estão descritos em dois artigos da mesma
Portaria:
Art.4° - É vedada a promoção comercial dos produtos a que se refere
o art. 2° itens I, V e VI (bicos, chupetas e mamadeiras), em quaisquer meios
de comunicação, incluído merchandising, divulgação por meios eletrônicos,
escritos, auditivos e visuais; estratégias promocionais para induzir vendas ao
consumidor no varejo, tais como exposições especiais, cupons de desconto ou
preço abaixo do custo, prêmios, brindes, vendas vinculadas a produtos não
cobertos por esta Norma, e apresentações.
Art. 5° - As regras de promoção comercial de alimentos infantis a que
se refere o Art. 2°, incisos II, III e IV devem obedecer à regulamentação
específica publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e deve
incluir, em caráter obrigatório, o seguinte destaque visual ou auditivo:
1Para produtos referidos nos incisos II e III do art. 2° com os
dizeres “O Ministério da Saúde informa: o aleitamento materno evita
infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais”;
2Para produtos referidos no inciso IV do art. 2° com os dizeres
“O Ministério da Saúde informa: após os 6 meses de idade continue
amamentando o seu filho e ofereça novos alimentos.

A Resolução de Diretoria Colegiada, RDC n° 221 está relacionada ao regulamento
técnico sobre chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo. Já a Resolução de Diretoria
Colegiada, RDC n° 222 está relacionada ao regulamento técnico específico para promoção
comercial dos alimentos para lactentes e crianças de primeira infância. De acordo com Dantas
(2007), as Resoluções emitidas pela ANVISA (221/2002 e 222/2001), diferentemente da
Portaria, estão focadas para as infrações na promoção comercial e rotulagem dos produtos.
As definições para criança, criança de primeira infância e lactente são apresentadas de
forma idêntica a portaria ministerial, contudo, outros conceitos foram ampliados ou incluídos,
a saber:
BICO – parte da mamadeira pela qual a criança succiona o alimento
ou líquido, sendo confeccionada em elastômero natural ou sintético, provida
de orifício para passagem do alimento, podendo dispor também de orifício em
sua base, que funciona como respiro para permitir a equalização da pressão
atmosférica com a pressão interna do recipiente, durante o uso normal da
mamadeira, conforme definido na norma técnica brasileira NBR 13793:
Segurança das Mamadeiras.
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CHUPETA – artigo para crianças sugarem, sem a finalidade de
administrar alimentos, medicamentos ou líquidos, compostos de bico ou
bulbo, escudo, pino ou botão e argola ou anel, conforme definido na norma
técnica brasileira NBR 10334: Segurança de Chupetas.
EXPOSIÇÃO ESPECIAL – qualquer forma de expor chupeta, bico
mamadeira, ou protetor de mamilo de forma a destacá-los e / ou diferenciá-los
dos demais dentro de um estabelecimento comercial, tais como, mas não
limitado a vitrine, ponta de gôndola, empilhamento de produtos em forma de
pirâmide ou ilha, engradados e ornamentos de prateleiras.
INSTRUÇÕES DE USO – impresso que acompanha o produto,
contendo informações sobre o uso correto, seguro e indicado de chupeta, bico,
mamadeira ou protetor de mamilo.
KIT – embalagem contendo um dos produtos abrangidos por este
regulamento apresentados em quantidade, formas ou tamanhos diferentes ou
conjunto de bicos e mamadeiras em uma mesma embalagem.
RÓTULO – é toda a inscrição, legenda, imagem ou toda a matéria
descritiva ou gráfica que seja escrita, impressa, estampada, gravada, gravada
em relevo ou litografada, colada ou fundida sobre o recipiente e ou sobre a
embalagem de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo.
MAMADEIRA – objeto utilizado para alimentação liquida de
crianças, constituído de bico e recipiente que armazena alimento, podendo ter
anel retentor, para manter acoplados o bico e o recipiente, conforme definido
na norma técnica brasileira NBR 13793: Segurança de Mamadeiras.
PROMOÇÃO COMERCIAL – é o conjunto de atividades
informativas e de persuasão realizadas por fornecedor ou distribuidor de
chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo, por meio de quaisquer
meios de divulgação, com o objetivo de induzir a aquisição ou venda desses
produtos.

De acordo com a IBFAN (2007), é necessário realizar o monitoramento periódico com
objetivo de identificar os obstáculos que impedem o cumprimento das legislações e incentivar
as autoridades competentes a tomar decisões de longo prazo. É de responsabilidade da ANVISA
monitorar e fiscalizar as irregularidades encontradas.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GERAL

Descrever o processo de intervenção educativa sobre a promoção comercial de produtos
abrangidos pela Lei Federal 11.265/2006 - Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos
para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), em
drogarias localizadas no município de Niterói, RJ.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar o cumprimento da NBCAL em drogarias do Centro de Niterói;



Realizar ação educativa sobre NBCAL com os profissionais responsáveis por esses
estabelecimentos comerciais;



Verificar a existência de mudança de prática em relação ao cumprimento da NBCAL,
nesses estabelecimentos, após a intervenção educativa.
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4. JUSTIFICATIVA

Acredita-se que a avaliação do cumprimento Lei 11265/2006 seja de grande relevância,
visto que a promoção comercial indevida interfere negativamente na prática do aleitamento
materno e que essa ainda está muito aquém do preconizado pela OMS. As famílias ainda
carecem de orientação a respeito dos benefícios proporcionados pela amamentação e a proteção
legal contra o marketing abusivo constitui um alicerce ancorado na Política Nacional de
Alimentação e Nutrição. Soma-se ao fato da Lei em questão ter sido recentemente
regulamentada (3 de novembro de 2015) após quase 10 anos de sua criação havendo
necessidade de esforços de toda a sociedade para sua divulgação e cumprimento.
Além disso, ainda são escassos os estudos sobre cumprimento da Lei 11.265/2006. Os
resultados desse estudo podem propiciar tomada de consciência pelos profissionais da saúde
em formação, do seu papel enquanto cidadão e potencializar a divulgação dessa lei, considerada
um avanço em termos de política pública.
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5. MATERIAIS E MÉTODOS

5.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA

O estudo foi caracterizado como uma pesquisa piloto, de intervenção, com abordagem
quanti-qualitativa, realizado em drogarias.

5.2.

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO

Essa pesquisa foi desenvolvida na cidade de Niterói/RJ, cuja população é constituída
por 496.696 habitantes (IBGE- 2015), dos quais aproximadamente 5% são pertencentes a faixa
etária de zero a quatro anos de idade (IBGE- 2015). Vale ressaltar que o município de Niterói
apresentou o maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do estado do Rio de Janeiro,
segundo o último senso realizado em 2010 (IBGE, 2013). Esse município é dividido em 52
bairros, organizados em cinco regiões (IBGE-2010).
O estudo foi desenvolvido no bairro do Centro, localizado na área das Praias da Bahia.
A escolha do bairro foi devido à grande quantidade de drogarias, ao elevado fluxo de pessoas
circulantes na área e também pela proximidade à Faculdade de Nutrição da Universidade
Federal Fluminense (UFF).

5.3. DEFINIÇÃO E SELEÇÃO DA AMOSTRA

A amostra do estudo foi de conveniência, constituída por drogarias que apresentavam
irregularidades em relação à Lei Federal 11265/2006. O critério de inclusão foi a presença de
drogaria com promoção comercial de alimentos infantis fora da conformidade à Lei
11265/2006. O critério de exclusão foi a recusa dos responsáveis por esses estabelecimentos
comercias em participar do estudo.
Foram visitadas 19 drogarias, das quais oito não apresentaram irregularidades. Das 11
drogarias elegíveis, uma foi excluída porque o gerente não aceitou participar.
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Para testar os instrumentos de coleta dos dados e do material destinado à atividade
educativa e capacitar a pesquisadora, autora principal deste estudo, na técnica do
monitoramento e atividade educativa, foi realizado um estudo piloto, em um supermercado nas
proximidades da Faculdade de Nutrição da UFF. Este estabelecimento comercializava os
produtos abrangidos pela NBCAL e havia sido visitado por profissionais de saúde
acompanhados por tutor membro da IBFAN em capacitação sobre NBCAL, ocorrida no mês
de março de 2016. Dada a receptividade demonstrada pela gerência à época do treinamento,
fez-se uma visita ao local, contactou-se o gerente para informá-lo sobre a proposta deste estudo
e convidá-lo a participar da etapa piloto, que foi realizada sob a supervisão de uma tutora em
monitoramento da IBFAN.

5.4. INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada nos meses de abril e maio de 2016 e consistiu em 3
etapas. A primeira etapa da coleta de dados consistiu na identificação dos alimentos e produtos
de puericultura abrangidos pela NBCAL em promoção comercial, vendidos nas drogarias.
Nesse levantamento foi utilizado um questionário (Formulário A), padronizado e utilizado pela
IBFAN para os monitoramentos da NBCAL realizados anualmente (IBFAN, 2007). Esse
instrumento contém uma questão objetiva onde estão listados os alimentos e produtos de
puericultura abrangidos pela NBCAL, comercializados no estabelecimento e mais 12 questões
fechadas com opção de resposta sim ou não que visam levantar a frequência e tipo de produtos
em promoção comercial. O Formulário A também continha um campo para o registro pelo
entrevistador do tipo de produto promovido e da irregularidade encontrada (Anexo 1). Foram
obtidas imagens fotográficas de produtos e as formas de promoção comercial praticadas pela
drogaria.
Uma vez detectada a presença de promoção comercial fora da conformidade à Lei
11265/2006, era iniciada a segunda etapa da coleta de dados, que consistiu em uma entrevista
face a face com o gerente da drogaria, para avaliar o seu conhecimento sobre a NBCAL e os
requisitos estabelecidos pela Norma, como os produtos abrangidos pela NBCAL, tipos de
promoção comercial, alimentos e produtos cuja promoção comercial é proibida e os que
possuem a promoção comercial permitida, forma correta de realizar a promoção comercial dos
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produtos permitidos de acordo com a Lei e as possíveis penalidades para quem desrespeitar a
mesma.
A entrevista foi iniciada logo após a aplicação do formulário A, sem horário
previamente marcado, respeitando a disponibilidade do gerente. No primeiro contato, o
entrevistador se identificava e solicitava a participação do gerente na entrevista. Mediante a
autorização, iniciava-se o diálogo. As entrevistas ocorreram próximas as gôndolas que
continham os produtos em questão e tiveram duração média de 40 minutos. Para a realização
da intervenção educativa foi utilizado um álbum seriado (Apêndice 1) juntamente com um
formulário (Formulário 1) elaborado para a realização deste estudo (Apêndice 2).
O álbum seriado era composto por 18 páginas confeccionadas em papel couché,
contendo 18 imagens, entre alimentos e produtos de puericultura, abrangidos pela NBCAL e 7
imagens de diferentes formas de promoção comercial. As imagens dos produtos foram obtidas
pela internet e as imagens de promoção comercial foram obtidas por meio de fotos registradas
em drogarias. A seleção dos produtos e das formas de promoção comerciais que estamparam o
álbum seriado levou em conta as perguntas presentes no Formulário 1. O Formulário 1 continha
7 perguntas objetivas sobre os requisitos abrangidos pela NBCAL, as perguntas eram fechadas
e o entrevistado poderia escolher a quantidade de respostas que considerasse correta.
A aplicação do álbum teve como objetivo facilitar a interação com o gerente durante a
entrevista e motivá-lo a expor suas dúvidas a respeito do assunto. Ao longo da intervenção
educativa o Formulário 1 era preenchido para registro das respostas apresentadas
simultaneamente ao uso do álbum seriado.
Ao final da entrevista, era entregue ao gerente um folder que foi elaborado para este
estudo com o objetivo de resumir os objetivos da Lei e ilustrar os alimentos abrangidos bem
como as formas corretas e incorretas de realização de promoção comercial, além de auxiliar o
gerente na elaboração correta da Advertência do Ministério da Saúde (Apêndice 3). Era
solicitado ao gerente a autorização para o registro fotográfico das irregularidades observadas.
Aproximadamente 30 dias após a intervenção educativa, cada drogaria foi novamente
visitada, sendo essa a etapa 3 da coleta de dados. Nesta etapa, preencheu-se novamente o
Formulário A, com o objetivo de identificar possíveis mudanças de prática de promoção em
relação ao cumprimento da Lei Federal 11.265/2006. Nesta visita, mais uma vez foi realizado
o registro fotográfico das promoções comerciais encontradas.
As observações relativas as duas visitas realizadas em cada uma das 10 drogarias que
participaram da pesquisa, foram registradas no Diário de Campo com o detalhamento do tempo
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de duração da visita, da receptividade do gerente, dos comentários relevantes e dos temas
debatidos. Essas observações foram utilizadas para a análise qualitativa com vista a
identificação de fatores facilitadores e dificultadores (Quadro 5).
Foram realizados registros fotográficos das irregularidades encontradas durante as
etapas 2 e 3, com vistas à verificação de mudança de prática em relação à Lei 11.265/2006.

5.5. ANÁLISE DE DADOS

O banco de dados com as informações obtidas a partir dos Formulários A e B foi
elaborado utilizando-se o programa Microsoft Excel 2013. A análise dos dados consistiu na
obtenção de frequências simples expressas em tabelas.
A identificação de fatores facilitadores ou que dificultavam o cumprimento da Lei
Federal 11.265/2006, segundo os dez gerentes comerciais que participaram da intervenção
educativa, foi obtido a partir da sistematização da leitura dos Diários de Campo. Foram
consideradas as opiniões frequentemente expressas obtidas pela leitura horizontal desses
documentos.
Vale ressaltar que a análise buscando identificar os fatores interferentes no cumprimento
da legislação específica foi realizada durante toda a visita, visto que durante cada intervenção
educativa se buscou captar o não dito, os gestos, as pausas, os silêncios, que somente a leitura
dos formulários A e B não seriam capazes de revelar.
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6. RESULTADOS

Foram visitadas dez drogarias no Centro de Niterói, RJ, praticando irregularidades em
relação à Lei Federal 11.265/2006. Todos os estabelecimentos apresentaram promoção
comercial incorreta de algum tipo de produto, seja fórmula infantil para lactentes ou de
seguimento para lactentes, alimento de transição ou apropriado para crianças de primeira
infância. Também se observou alta frequência de irregularidades na promoção de leite em pó e
compostos lácteos. Apenas uma drogaria realizava promoção comercial de chupetas (Quadro1).

Quadro 1. Frequência de drogarias (n) com promoção comercial irregular, segundo a categoria
do produto e legislação correspondente. Niterói, 2016.

Produto abrangidos pela Lei
11.265/2006

Legislação
Correspondente

Drogarias com

Tipo de produto com

(Lei 11.265/2006)

infração (n)

infração

Artigo 4

2

Artigo 4

1

Fórmulas infantis de lactentes,
fórmulas infantis de seguimento
para lactentes
Bicos, chupetas, mamadeiras e
protetores de mamilo
Fórmulas infantis de seguimento
para crianças de primeira infância

segmento de lactentes

Chupetas e mamadeiras
Fórmulas infantis de

Artigo 5

4

seguimento para crianças de
primeira infância

Leites fluidos, leite em pó, leite
em pó modificado, leite de espécie

Fórmulas para lactentes e

Artigo 5

8

animal ou de origem vegetal.

Leite em pó e compostos
lácteos

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.

Papa de frutas, papa de
Artigo 5

10

legumes, farinha de arroz,
farinha de milho e farinha de
cereais.
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O conhecimento dos gerentes comerciais sobre a Lei Federal 11265/2006 foi avaliado
durante a intervenção educativa, por meio da utilização do álbum seriado e do Formulário 1.
Foi possível identificar nos participantes o escasso conhecimento sobre o assunto e também
sentimentos tanto de ansiedade quanto de euforia, em saber se estavam corretos ou não, de
acordo com cada resposta dada. Durante a intervenção educativa, a partir das respostas dos
gerentes, iniciava-se um trabalho de orientação e esclarecimento a respeito de cada questão
levantada, fato que tornou o diálogo ainda mais atrativo.
Percebeu-se que a utilização do álbum foi muito importante por facilitar o
estabelecimento de vínculo entre a entrevistadora e o gerente durante a intervenção educativa.
Na perspectiva dialógica, o momento em que se fazia um questionamento para o profissional
da drogaria e este respondia, se iniciava uma comunicação que tornava a orientação ainda mais
dinâmica.
Por meio da análise dos dados presentes no Quadro 2, foi possível observar que todos
os entrevistados conseguiram associar a NBCAL com a comercialização de fórmulas infantis
para lactentes, de seguimento para lactentes e para crianças de primeira infância. A maioria dos
entrevistados também conseguiu associar a NBCAL com a comercialização de leites comuns e
alimentos de transição. Contudo, apenas 3 gerentes comerciais conseguiram fazer essa
associação com a comercialização de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo.
Além do tipo de produto abrangido pela NBCAL, a análise do Quadro 2 também
permitiu observar de forma mais clara o reduzido conhecimento a respeito da padronização
necessária da “advertência” do Ministério da Saúde, onde a maioria conhecia apenas a
necessidade de colocar a placa próximo ao produto. Vale ressaltar que dois gerentes informaram
que desconheciam sobre a existência e consequente necessidade das “advertências”. Apenas
um entrevistado afirmou que as placas poderiam ser elaboradas de forma livre.
Em relação aos conhecimentos sobre a fiscalização da ANVISA, os gerentes
demonstraram conhecimento, visto que todos afirmaram estar cientes sobre possíveis
advertências ou multas, de acordo com a gravidade da infração, segundo o decreto 8.552.
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Quadro 2- Tipo de produto abrangido pela NBCAL, características de padronização para os cartazes de
advertência na presença de promoção comercial e formas de penalidades às infrações, segundo respostas
afirmativas dadas pelos gerentes de drogarias. Niterói, 2016.

Nº de
Tipo de produto abrangido pela NBCAL

gerentes (n)

Fórmulas infantis de lactentes, fórmulas infantis de segmento para lactentes

10

Bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo

3

Fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância

10

Leites fluidos, leite em pó, leite em pó modificado, leite de espécie animal ou de
origem vegetal.

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.

8

Forma da Advertência pelo Ministério da Saúde
De forma livre

1

Apresentado em molduras

2

Escrito em caixa alta e em negrito

7

Tamanho mínimo da letra

6

Exposto próximo ao produto

8

Localizado no painel frontal ou principal

7

Forma de penalidades impostas pela ANVISA
Advertência

10

Multa

9

Interdição do estabelecimento

1
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Os resultados referentes ao conhecimento sobre promoção comercial estão apresentados
no Quadro 3 e foram divididos em três grupos. O primeiro grupo continha perguntas
relacionadas às diversas possibilidades de se fazer promoção comercial nos estabelecimentos
comercias. Observou-se que o índice de acertos referentes a essas questões foi bem elevado,
significando o positivo conhecimento sobre o assunto.
O segundo grupo refere-se às perguntas relacionadas aos produtos/ alimentos infantis,
que segundo a Lei 11.265/2006 estão proibidos de sofrer qualquer tipo de promoção comercial.
Foi possível observar que 9 dos entrevistados responderam que era proibido fazer o marketing
de fórmulas infantis para lactentes e de seguimentos para lactentes. Apenas 3 entrevistados
afirmaram que bicos, chupetas e mamadeiras também estavam inclusos nesse grupo e 1
candidato afirmou que nenhum produto abrangido pela NBCAL estava proibido receber
qualquer tipo de promoção comercial.
No terceiro grupo estão as perguntas relativas aos produtos/alimentos infantis, que
segundo a Lei 11.265/2006, é permitido qualquer tipo de promoção comercial. A maioria dos
entrevistados afirmou que leites e alimentos de transição eram permitidos, pois eram oferecidos
para crianças acima de 6 meses. Apenas um entrevistado afirmou que não poderia haver
promoção comercial para nenhum produto abrangido pela NBCAL.
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Quadro3– Tipos de promoção comercial, categorias de produtos proibidos e permitidos para ter
promoção comercial, segundo respostas corretas dos gerentes de drogarias.

Nº de gerentes com
Tipos de promoção comercial

respostas corretas

Exposição especial

9

Apresentação especial

9

Descontos

10

Encartes/ Panfletos

9

Vendas vinculadas

7

Categoria de produtos com promoção comercial proibida
Fórmulas infantis para lactentes

9

Fórmulas infantis de seguimento para lactentes

7

Bico, chupeta, mamadeira e protetores de mamilo

3

Nenhum produto

1

Categoria de produtos com promoção comercial permitida
Leites fluidos, leite em pó, leite em pó modificado, leite de espécie
animal ou de origem vegetal.

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.

6

5
Fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância
Nenhum produto

1

De acordo com o Quadro 4 e comparando-o ao Quadro 1, foi possível observar que
houve mudança na frequência de produtos abrangidos pela NBCAL em promoção comercial,
após a intervenção educacional. Não foi encontrada promoção comercial de fórmulas infantis
para lactentes, seguimento de lactentes e crianças de primeira infância. Apenas um
estabelecimento realizou exposição especial de chupetas e mamadeiras, alegando não possuir
espaço disponível para realizar as devidas alterações. Esse mesmo estabelecimento também
realizou promoção comercial de leite em pó e papa de frutas e de legumes, ambos sem a
advertência do Ministério da Saúde, porém a gerente afirmou que iria providenciar as placas
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informativas o quanto antes. O segundo estabelecimento, que também realizou exposição
especial de leite em pó sem a advertência do Ministério da Saúde, também afirmou estar
providenciando a advertência necessária.

Quadro 4. Frequência de drogarias (n) com promoção comercial irregular, segundo a categoria do
produto e legislação correspondente, na fase pós intervenção. Niterói, 2016.
Produtos abrangidos pela Lei
11.265/2006

Fórmulas infantis de lactentes, fórmulas

Legislação

Frequência de

Correspondente

drogarias com

(Lei 11.265/2006)

infração

Artigo 4

0

Artigo 4

1

Artigo 5

0

Artigo 5

2

Artigo 5

1

infantis de seguimento para lactentes
Bicos, chupetas, mamadeiras e protetores
de mamilo
Fórmulas infantis de seguimento para
crianças de primeira infância

Produto

Nenhum produto
encontrado
Chupetas e
mamadeiras
Nenhum produto
encontrado

Leites fluidos, leite em pó, leite em pó
modificado, leite de espécie animal ou de

Leite em pó

origem vegetal.

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.

Papa de frutas e
papa de legumes
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A partir da análise do Diário de Campo, de acordo com os depoimentos dos gerentes
comerciais durante a entrevista, foram analisados os possíveis fatores considerados facilitadores
e dificultadores para a correta aplicação da Lei Federal 11.265/2006. Os fatores mais
frequentemente citados estão descritos no quadro abaixo:

Quadro 5. Fatores facilitadores e dificultadores para o cumprimento da Lei Federal
11.265/2006, segundo gerentes comerciais, Niterói/RJ, 2016.
ASPECTOS RELACIONADOS AO CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL 11.265/2006

Fatores facilitadores

Fatores dificultadores



O desconhecimento da necessidade e da
importância da Lei tornou o assunto mais
atrativo



A loja possuir espaço físico restrito em
relação à quantidade de produtos
comercializados



A facilidade para a elaboração da placa de
advertência do Ministério da Saúde



O gerente não possuir autonomia para fazer
modificações na loja



A utilização do folheto educativo como
exemplo para a elaboração adequada da
advertência do Ministério da Saúde



O representante comercial de fórmulas
infantis ser o responsável pela arrumação
das gôndolas e dos estoques dos seus
produtos



A advertência do Ministério da Saúde ser
retirada pelos próprios clientes ou pelos
representantes
dos
produtos
comercializados
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7. DISCUSSÃO

De acordo com a análise dos resultados, foi possível observar o reduzido conhecimento dos
gerentes comerciais a respeito da Lei federal 11.265/2006. Esse fato torna-se preocupante visto que as
drogarias são consideradas como um dos estabelecimentos de maior acessibilidade para a população
brasileira adquirir os produtos considerados substitutos do leite materno e quanto mais atrativa é a
promoção comercial, maior será o interesse do cliente em consumir o produto. Sabe-se que esse fato
interfere de forma direta na introdução precoce da alimentação complementar das crianças e
consequentemente no aumento da prevalência do desmame precoce, indicando a necessidade de
atitudes e medidas corretivas e com objetivo de minimizar esse problema (REA, 1990).
Neste estudo, os alimentos de transição foram os produtos identificados com a maior quantidade
de promoção comercial. Foi observado o marketing irregular desses itens em todas as drogarias
visitadas. A partir da análise do diário de campo, foi possível identificar que em diferentes momentos
os gerentes comerciais alegaram não obter conhecimento a respeito da irregularidade, visto que os
produtos são destinados a crianças maiores de 6 meses de vida. Devido ao número escasso de estudos
científicos referentes a esse tipo de promoção comercial, não foi possível definir o motivo para tal
frequência.
O leite em pó foi o segundo produto com maior número de promoção comercial identificado
durante a pesquisa. Entre os estabelecimentos visitados, apenas 2 não realizavam o marketing irregular
desse tipo de mercadoria. De acordo com um dos comerciantes entrevistados, o controle da promoção
comercial do leite em pó era desnecessário, visto que o mesmo pode ser consumido por indivíduos de
qualquer faixa etária. A análise desse depoimento foi importante para consolidar a necessidade de se
investir em educação em saúde com orientações voltadas para toda a sociedade, inclusive para os
responsáveis pela comercialização de produtos que competem com o leite materno.
No que se refere aos produtos cuja promoção comercial é proibida, foi observado que os
gerentes estavam cientes que não é permitido realizar o marketing de fórmulas para lactentes e de
seguimentos para lactentes, contudo os mesmos não sabiam informar o motivo para tal proibição, pois
de acordo com os depoimentos relatados, eles nunca receberam orientação a respeito do assunto. Em
relação aos bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilos, grande parte dos entrevistados
afirmou desconhecer sobre a proibição de realizar a promoção comercial, visto que os produtos
aparentemente não oferecem risco à amamentação (MONTEIRO, 2006).
Diversos são os estudos científicos que apontam relação direta do uso de produtos como bicos,
chupetas e mamadeiras com o desmame precoce. Além de interferir na deglutição e na oclusão dentária,
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quando os bebês utilizam mamadeira, passam a ter menor aceitação ao seio materno ou sugam com
pouca intensidade, pois o bico da mamadeira torna a alimentação mais fácil, essa situação impede que
os bebês consigam retirar do seio leite suficiente e choram logo após a mamada, levando à mãe a crença
do leite fraco ou escasso (VIGGIANO, 2004). Já as chupetas estimulam a sucção, porém não fornecem
alimentação, reduzindo a estimulação ao peito e levando à menor produção do leite. Entretanto, no
Brasil, a utilização de tais produtos tornou-se um hábito e o mesmo é passado de geração em geração,
sem que a população seja devidamente informada sobre os possíveis prejuízos provocados
(PARIZOTTO, 2008). Dessa forma, entende-se como necessário maior atuação dos profissionais da
saúde, por meio de uma intervenção educativa, sobre o esclarecimento não apenas a respeito dos
benefícios do aleitamento exclusivo, mas também sobre os produtos que podem interferir na qualidade
dessa amamentação.
Em um dos relatos surgiu a preocupação do gerente comercial em relação às mães que por
algum motivo estão impossibilitadas de amamentar. Entende-se que o aleitamento materno pode ser
impedido em algumas situações específicas, tais como doenças infecciosas (varicela, herpes com lesões
mamárias, tuberculose não tratada, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana), pelo uso de
medicamentos passíveis de liberação pelo epitélio alveolar mamário e nocivo ao bebê. Outros fatores
são devido à ocorrência de doenças metabólicas raras do bebê como a fenilcetonúria e a galactosemia
(LEVY,2008). Nessas situações especiais, torna-se válida a utilização da fórmula infantil, mediante a
autorização do médico ou nutricionista. Vale ressaltar que esses casos são considerados como exceção,
e por isso não podem ser traduzidos em autorização para a realização de promoção comercial.
Além do mais, ao realizar as indicações para o uso de fórmulas lácteas às crianças de 0 a 6
meses, os nutricionistas avaliam as condições de saúde delas tais como presença de prematuridade, de
refluxo gastroesofágico, de baixo peso ao nascer (peso inferior a 2500g) e comprimento comprometido
(VITOLO, 2008). Fato esse essencial para comprovar a necessidade da intervenção educativa e de
medidas corretivas na restrição da comercialização dessas fórmulas infantis, visto que é o médico ou o
nutricionista o responsável por prescrever o produto mais indicado de acordo com a necessidade
específica de cada criança e por isso esses produtos não deveriam ser livremente comercializados
(REA, 1990).
Estudos hoje comprovam que é muito pequeno o percentual de bebês que necessitam realmente
de fórmulas em substituição ao leite materno. Contudo, diante de alguns fatores como a insegurança
da mãe quanto à produção de leite, juntamente com a falta de experiência da mesma, tornam as
puérperas mais susceptíveis a ação do marketing abusivo das empresas que comercializam esses
produtos (RAMOS, 2003). Diante de tal vulnerabilidade e sem as devidas orientações, as mães se
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tornaram alvo de fácil acesso das indústrias de produtos infantis. Os lucros das companhias com esse
mercado são imensuráveis e por isso, criou-se nas mães e nos profissionais da área da saúde a
necessidade de adquirir tais produtos formulados, utilizando–se do marketing como principal
ferramenta (REA, 1990). A partir desse fato entende-se que a intervenção educativa seja uma das
principais ferramentas utilizada pelo profissional da saúde em favor da amamentação (MOREIRA,
2005).
A intervenção educativa consiste em um fator de suma importância para o estímulo ao
aleitamento materno exclusivo e por isso, o profissional da área da saúde precisa não apenas ter
conhecimentos e habilidades, mas estar suficientemente estimulados para incorporá-los em sua rotina
(MOREIRA, 2005). De acordo com alguns estudos, acredita-se que as ações educativas no sentido de
enfatizar a importância do aleitamento materno deveriam ser realizadas com mais vigor e insistência
pelos profissionais de saúde, para que toda a sociedade seja devidamente orientada (ESCOBAR, 2002).
Dessa forma, observa-se a necessidade de investir na qualidade do aprendizado acadêmico, no sentido
de promover, proteger e apoiar a amamentação, além de incentivar as habilidades clínicas e de
aconselhamento (GIUGLIANI, 2000).
São escassos na literatura estudos sobre intervenção educativa em drogarias brasileiras, sendo
identificado dessa forma a carência de materiais didático-pedagógicos, como folhetos e cartilhas, que
auxiliam os profissionais da área da nutrição no desenvolvimento de práticas educativas no contexto
da amamentação. Entende-se que a equipe de saúde necessita de um material de apoio, para ser usado
como um manual de orientações sobre aleitamento materno e alimentação da criança além de folhetos
educativos sobre o assunto, para distribuir às mães, aos profissionais da saúde e também aos
comerciantes (SEGRE e JÚNIOR, 2001).
Diante dos resultados alcançados com a intervenção educativa, foi possível observar que o
desenvolvimento e implantação de certas técnicas educativas podem favorecer mudanças, sobretudo
quando se trabalha com conceitos que podem levar o indivíduo a sentir-se mais independente para
realizar determinadas condutas (MARTINS, 2012). Assim, verificou-se que a atividade de educação
em saúde, mediada pelo álbum seriado influenciou de forma positiva, visto que permitiu que o gerente
comercial recebesse orientações nunca fornecidas antes e identificasse por conta própria as
irregularidades de seu estabelecimento
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7. CONCLUSÃO

Diante das comprovações científicas a respeito da superioridade do leite materno em
comparação às fórmulas infantis, considera-se a necessidade de indicações e fiscalizações mais
rotineiras e restrições para a venda e consumo de alimentos considerados substitutos do leite
materno, evitando-se dessa forma a consumo irregular e o marketing abusivo desses produtos.
As indústrias e o comércio, não podem agir deliberadamente em favor de seus interesses,
em sua busca incessante pelo lucro, tratando a criança e a mãe apenas como alvos publicitários,
consumidores em potencial, sem analisar os possíveis prejuízos causados a longo prazo.
Acredita-se que para obter a redução do desmame precoce, é necessário que a sociedade
esteja orientada como um todo, ou seja, profissionais da saúde, família (não apenas a mulher)
e comerciantes, para que dessa forma a amamentação seja considerada um hábito insubstituível,
sendo assim passada de geração em geração.
São necessárias outras pesquisas para aprimoramento do instrumento e metodologia
utilizados.
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APÊNDICE 1

ÁLBUM SERIADO

NBCAL
Norma Brasileira de Alimentos para Lactentes e
Crianças de
1° Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras:
Conhecimentos básicos para estabelecimentos
comerciais

42

1- Quais são os produtos regulados pela NBCAL?

( ) Fórmulas infantis para lactentes
( ) Fórmulas infantis para crianças até 1 ano de vida
( ) Fórmulas infantis para crianças até 2 anos de vida
( ) Fórmulas infantis para crianças até 3 anos de vida
( ) Leite em pó
( ) Leite líquido
( ) Papinha
( ) Alimentos à base de cereais
( ) Bicos
( ) Chupeta
( ) Mamadeira
( ) Protetores de mamilo
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Protetores de mamilo

Chupeta

Fórmulas para lactentes

Mamadeira
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Fórmula para seguimento de lactentes

Fórmulas para crianças de 1° infância

Alimento de transição

Alimentos à base de cereais
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2- O que você considera como exemplo (s) de promoção
comercial?

( ) Exposição especial
( ) Apresentação especial
( ) Descontos nos preços
( ) Cupons de desconto
( ) Prêmios
( ) Brindes
( ) Encartes/panfletos informando o preço
( ) Vendas vinculadas
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Exposição especial

Apresentação especial

47

Venda Vinculada

Descontos
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3-Para quais produtos a promoção comercial é PROIBIDA?

( ) Fórmulas infantis para lactentes
( ) Fórmulas infantis de segmento para lactentes
( ) Fórmulas infantis para recém nascidos de alto risco
( ) Mamadeiras
( ) Bicos
( ) Chupetas
( ) Protetores de mamilo
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4- Para quais produtos a promoção comercial é PERMITIDA?
( ) Leite em pó
( ) Leite fluido
( ) Papinhas
( ) Alimentos à base de cereais
( ) Alimentos considerados apropriados para menores de 3 anos
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5- Como deve ser realizada essa promoção comercial?

( ) De forma livre
( ) Utilizando as regras estabelecidas na Lei Federal 11.265/2006
( ) Precisa conter a advertência do Ministério da Saúde
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6- Como deve estar exposta essa advertência do Ministério da
Saúde?

( ) De forma livre
( ) Apresentada em molduras
( ) Escrito em caixa alta e em negrito
( ) Tamanho legível
( ) Exposto próximo ao produto
( ) Localizado no painel frontal ou painel principal
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Forma Incorreta

55

Forma Correta

“O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O ALEITAMENTO
MATERNO EVITA INFECÇÕES E
ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS DOIS ANOS DE IDADE
OU MAIS”.

“O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: APÓS SEIS MESES DE
IDADE CONTINUE AMAMENTANDO
SEU FILHO E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS”.
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7- Como será realizada a regulação da ANVISA aos estabelecimentos
que não cumprirem a Lei Federal 11.265/2006?

( ) Advertência
( ) Multa
( ) Interdição do estabelecimento
( ) Suspensão da venda do produto
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OBRIGADA!!!
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APÊNDICE 2

FORMULÁRIO 1

1. Quais são os produtos regulados pela NBCAL?

( ) Fórmulas infantis para lactentes
( ) Fórmulas infantis para crianças até um (1) ano de vida
( ) Fórmulas infantis para crianças até dois (2) anos de vida
( ) Fórmulas infantis para crianças até três (3) anos de vida
( ) Leite em pó
( ) Leite líquido
( ) Papinha
( ) Alimentos à base de cereais
( ) Bicos
( ) Chupeta
( ) Mamadeira
( ) Protetores de mamilo

2. O que você considera como exemplo (s) de promoção comercial?

( ) Exposição especial
( ) Apresentação especial
( ) Descontos nos preços
( ) Cupons de desconto
( ) Prêmios
( ) Brindes
( ) Encartes/panfletos informando o preço
( ) Vendas vinculadas
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3. Para quais produtos a promoção comercial é PROIBIDA?

( ) Fórmulas infantis para lactentes
( ) Fórmulas infantis de segmento para lactentes
( ) Fórmulas infantis para recém nascidos de alto risco
( ) Mamadeiras
( ) Bicos
( ) Chupetas
( ) Protetores de mamilo

4. Para quais produtos a promoção comercial é PERMITIDA?

( ) Leite em pó
( ) Leite fluido
( ) Papinhas
( ) Alimentos à base de cereais
( ) Alimentos considerados apropriados para menores de 3 anos

5. Como deve ser realizada essa promoção comercial?

( ) De forma livre
( ) Utilizando as regras estabelecidas na Lei Federal 11265/2006
( ) Precisa conter a advertência do Ministério da saúde
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6. Como deve estar exposta essa advertência do Ministério da Saúde?

( ) De forma livre
( ) Apresentada em molduras
( ) Escrito em caixa alta e em negrito
( ) Tamanho mínimo de 2 mm
( ) Exposto próximo ao produto
( ) Localizado no painel frontal ou painel principal

7. Como será realizada a regulação da ANVISA aos estabelecimentos que não cumprirem a Lei
Federal 11.265/2006?

( ) Advertência
( ) Multa
( ) Interdição do estabelecimento
( ) Suspensão de venda do produto
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APÊNDICE 3

FOLDER EDUCATIVO
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ANEXO
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