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Nº 210, quarta-feira, 4 de novembro de 2015
.

Atos do Poder Executivo

XI - criança de primeira infância ou criança pequena - criança de doze meses a três anos de idade;

DECRETO N o- 8.552, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015

XII - chupeta - produto destinado à sucção sem a finalidade
de administrar alimentos, medicamentos ou líquidos;

Regulamenta a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a comercialização de alimentos para lactentes e
crianças de primeira infância e de produtos
de puericultura correlatos.

XIII - destaque - mensagem gráfica ou sonora que ressalta
determinada advertência, frase ou texto;

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 29 da Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de
2006,

XV - distribuidor - pessoa física ou jurídica, do setor público
ou privado, envolvida direta ou indiretamente na comercialização ou
importação, por atacado ou varejo, de um ou mais produtos abrangidos por este Decreto;

DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 11.265, de 3 de
janeiro de 2006, que dispõe sobre a comercialização de alimentos
para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de puericultura correlatos.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º Este Decreto aplica-se à comercialização, à publicidade e às práticas correlatas, à qualidade e às informações de uso
dos seguintes produtos, fabricados no País ou importados:
I - alimentos de transição e alimentos à base de cereais,
indicados para lactentes ou crianças de primeira infância, e outros
alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados
ou apresentados como apropriados para a alimentação de lactentes e
crianças de primeira infância;

XIV - doação - fornecimento gratuito de produto em quantidade superior à caracterizada como amostra;

XVI - exposição especial - qualquer forma de expor um
produto para destacá-lo dos demais no estabelecimento comercial,
como vitrine, ponta de gôndola, empilhamento de produtos em forma
de pirâmide ou ilha, engradados, ornamentação de prateleiras ou formas definidas em regulamentação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa;
XVII - embalagem - recipiente, pacote ou envoltório destinado a garantir a conservação e a facilitar o transporte e o manuseio
dos produtos;
XVIII - entidade associativa reconhecida nacionalmente associação que congrega médicos ou nutricionistas que possua representação em todas as regiões brasileiras e em, no mínimo, cinquenta por cento dos estados de cada região;
XIX - entidade científica de ensino e pesquisa - universidade, faculdade, faculdade integrada, escola superior ou centro de
educação tecnológica, reconhecida pelo Ministério da Educação;

II - fórmulas de nutrientes apresentadas ou indicadas para
recém-nascidos de alto risco;

XX - fabricante - entidade privada ou pública envolvida na
fabricação de produto abrangido por este Decreto;

III - fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância;

XXI - figura ou ilustração humanizada - foto, desenho ou
representação de personagens infantis, seres vivos ou inanimados, de
forma estilizada ou não, representados com características físicas ou
comportamentais próprias dos seres humanos;

IV - fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de
seguimento para lactentes;
V - fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas;
VI - leites fluidos ou em pó, leites modificados e similares
de origem vegetal; e
VII - mamadeiras, bicos e chupetas.
Art. 3º Para os fins deste Decreto, considera-se:
I - alimento substituto do leite materno ou humano - alimento comercializado ou de alguma forma apresentado como substituto parcial ou total do leite materno ou humano;
II - alimento de transição para lactentes e crianças de primeira infância - alimento industrializado para uso direto ou empregado em preparado caseiro, utilizado como complemento do leite
materno ou de fórmulas infantis, introduzido na alimentação de lactentes e crianças de primeira infância para promover a adaptação
progressiva aos alimentos comuns e propiciar a alimentação balanceada e adequada às suas necessidades, respeitada sua maturidade
fisiológica e seu desenvolvimento neuropsicomotor;
III - alimento à base de cereais para lactentes e crianças de
primeira infância - alimento à base de cereais próprio para a alimentação de lactentes após o sexto mês e de crianças de primeira
infância, respeitada sua maturidade fisiológica e seu desenvolvimento
neuropsicomotor;
IV - amostra - uma unidade de produto fornecida gratuitamente, uma única vez;
V - apresentação especial - forma de apresentação de produto
relacionada à promoção comercial para induzir a aquisição ou a venda,
como embalagens promocionais, embalagens de fantasia ou conjuntos
que agreguem outros produtos não abrangidos por este Decreto;
VI - autoridade de saúde - pessoa investida em cargo ou
função pública que exerça atividades relacionadas à saúde;
VII - autoridade fiscalizadora - autoridade sanitária integrante do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ou de órgão de
proteção e defesa do consumidor da administração pública, direta ou
indireta, nas esferas federal, estadual, distrital ou municipal;
VIII - bico - objeto apresentado ou indicado para o processo
de sucção nutritiva da criança, com a finalidade de administrar ou
veicular alimentos ou líquidos em recipiente ou sobre a mama;
IX - kit ou conjunto - conjunto de produtos de marcas, formas ou tamanhos diferentes acondicionados na mesma embalagem;
X - criança - indivíduo de até doze anos de idade incompletos;

XXII - fórmula infantil para lactentes - produto em forma
líquida ou em pó destinado à alimentação de lactentes até o sexto
mês, sob prescrição, em substituição total ou parcial do leite materno
ou humano, para satisfação de suas necessidades nutricionais;
XXIII - fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas - produto cuja composição tenha sido alterada para atender
às necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas ou
patológicas temporárias ou permanentes, não amparada pelo regulamento técnico específico de fórmulas infantis;
XXIV - fórmula infantil de seguimento para lactentes - produto em forma líquida ou em pó utilizado por indicação de profissional qualificado como substituto do leite materno ou humano, a
partir do sexto mês de idade do lactente;
XXV - fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira
infância - produto em forma líquida ou em pó utilizado como substituto
do leite materno ou humano para crianças de primeira infância;
XXVI - fórmula de nutrientes para recém-nascidos de alto
risco - composto de nutrientes apresentado ou indicado para a alimentação de recém-nascidos de alto risco;
XXVII - importador - pessoa jurídica que pratique a importação de produto abrangido por este Decreto;
XXVIII - lactente - criança com idade de até onze meses e
vinte e nove dias;
XXIX - leite - produto em forma líquida ou em pó, oriundo
da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de animais de todas as espécies, sadios, alimentados e descansados;
XXX - leite modificado - leite em forma líquida ou em pó, de
composição modificada por meio de subtração ou adição de constituintes;
XXXI - mamadeira - objeto para administração de produto
líquido ou pastoso para crianças, constituída de bico e recipiente, podendo ter anel retentor para manter acoplados o bico e o recipiente;
XXXII - material educativo - material escrito ou audiovisual
destinado ao público para orientar quanto à alimentação de lactentes
e de crianças de primeira infância ou sobre a adequada utilização de
produtos destinados a lactentes e crianças de primeira infância, tais
como folhetos, livros, artigos em periódico leigo, fitas cassetes, fitas
de vídeo, sistema eletrônico de informações e outros;
XXXIII - material técnico-científico - material elaborado
com informações comprovadas sobre produtos ou relacionadas ao
domínio de conhecimento da nutrição e da pediatria, destinado a
profissionais e pessoal de saúde;
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XXXIV - painel principal ou painel frontal - área mais facilmente visível em condições usuais de exposição, onde estão escritas, em sua forma mais relevante, a denominação de venda, a
marca e, se houver, o logotipo;
XXXV - patrocínio - custeio total ou parcial de materiais, de
programa de rádio ou de televisão, de páginas e demais conteúdos da
internet e outros tipos de mídia, de evento, de projeto comunitário, de
atividade cultural, artística, esportiva, de pesquisa ou de atualização
científica, ou custeio direto ou indireto de profissionais da área da saúde para participação em atividades ou incentivo de qualquer espécie;
XXXVI - promoção comercial - conjunto de atividades informativas e de persuasão, procedente de empresas responsáveis pela
produção, manipulação, distribuição ou comercialização dos produtos
abrangidos por este Decreto, incluindo a divulgação, por meios audiovisuais, auditivos e visuais, com o objetivo de induzir a aquisição
ou a venda de um determinado produto;
XXXVII - recém-nascido de alto risco - aquele que:
a) nasce prematuro, com menos de trinta e quatro semanas
de idade gestacional;
b) nasce com peso inferior a um mil e quinhentos gramas; ou
c) apresenta patologia que necessita de tratamento intensivo
logo após o nascimento;
XXXVIII - representante comercial - vendedores, promotores, demonstradores, representantes da empresa e de vendas ou
outros profissionais remunerados, direta ou indiretamente, pelos fabricantes, fornecedores ou importadores dos produtos abrangidos por
este Decreto;
XXXIX - rótulo - inscrição, legenda, imagem, matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada,
gravada em relevo, litografada, colada ou fundida sobre a superfície
do recipiente, do produto ou de sua embalagem;
XL - similar de origem vegetal - alimento em forma líquida
ou em pó que contenha proteína vegetal, comercializado ou apresentado como alternativa de consumo para o leite; e
XLI - similar de origem vegetal misto - similar de origem vegetal que apresenta em sua composição proteínas de origem não vegetal.
CAPÍTULO II
DO COMÉRCIO E DA PUBLICIDADE
Art. 4º É vedada a promoção comercial dos produtos referidos nos incisos II, IV e VII do caput do art. 2º em quaisquer
meios de comunicação, incluídas a publicidade indireta ou oculta e a
divulgação por meios eletrônicos, escritos, auditivos e visuais.
Parágrafo único. A vedação à promoção comercial referida
no caput aplica-se a estratégias promocionais, como exposições especiais e de descontos de preço, cupons de descontos, prêmios, brindes, vendas vinculadas a produtos não sujeitos ao disposto neste
Decreto, apresentações especiais ou outras estratégias estabelecidas
em regulamentação da Anvisa.
Art. 5º A promoção comercial dos alimentos infantis referidos nos incisos I, III e VI do caput do art. 2º incluirá, com
destaque visual ou auditivo, observado o correspondente meio de
divulgação, os seguintes dizeres:
I - para produtos referidos nos incisos III e VI do caput do
art. 2º: "O Ministério da Saúde informa: o aleitamento materno evita
infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou
mais"; e
II - para produtos referidos no inciso I do caput do art. 2º:
"O Ministério da Saúde informa: após os 6 (seis) meses de idade,
continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos".
§ 1º Os dizeres veiculados por escrito serão legíveis e apresentados em moldura, próximos aos produtos, no mesmo sentido
espacial de outros textos informativos, quando presentes.
§ 2º Os caracteres de que trata o § 1º deverão ser apresentados em caixa alta, em negrito e ter, no mínimo, vinte por cento
do tamanho do maior caractere presente na promoção comercial, com
tamanho mínimo de dois milímetros.
§ 3º Os destaques auditivos serão apresentados de forma
pausada, clara e audível.
Art. 6º É vedada a atuação de representantes comerciais nas
unidades de saúde, exceto para a comunicação de aspectos técnicocientíficos dos produtos a médicos pediatras e nutricionistas.
Parágrafo único. Constitui dever do fabricante, distribuidor
ou importador informar os seus representantes comerciais e as agências de publicidade contratadas sobre o disposto neste Decreto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

