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(1) O documento que se segue resume uma série 
de reflexões e ações realizadas pela rede IBFAN no 
sentido de proteger a prática de amamentar contra 
o marketing de produtos que com ela competem. 
Para tal, foi executado um monitoramento dessa 
atividade de marketing utilizando-se do instrumento 
legal em vigor no país há 20 anos: a Norma Brasileira 
de Comercialização de Alimentos para Lactentes 
e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e 
Mamadeiras (NBCAL), transformada em Lei nacional 
11.265 em 2006.

(2) Como o processo de obtenção dessa Norma, 
baseada no Código Internacional correlato da OMS, 
contou em 1988 com a assessoria de Jean-Pierre Allain, 
membro do Centro Internacional de Documentação 
sobre o Código (ICDC), transcrevemos inicialmente 
suas reflexões que dão a dimensão do trabalho 
realizado em nosso país nesse tema. Entre outras 
questões, Jean-Pierre aborda os “avanços” de nossa 
Lei, por exemplo, quanto a objetivo e abrangência: 
“na medida em que a NBCAL “adota” as novas 
recomendações da OMS/UNICEF, assim como as 
Resoluções da AMS subseqüentes ao Código, ela 
objetiva proteger as práticas de aleitamento materno 
exclusivo por seis meses e sua continuidade, com 
alimentos complementares, por dois anos ou mais. 
Com isso, ela abrange alimentos infantis até o 
terceiro ano de vida”. 

Por outro lado, doações de substitutos do leite 
materno a Maternidades causam danos seríssimos 
no momento exato em que se define a relação 
mãe-recém nascido e inicia-se (ou não) a prática de 
amamentar. Ele destaca o fato de que “no Brasil, 
doações são proibidas”. “Outro aspecto no qual o 
Brasil é líder e único é ter incluído, na abrangência 
da lei, todos os leites, inclusive os de seguimento e 
os indicados para a “primeira infância” (leites em pó, 
pasteurizado e esterilizado), que de fato eram muito 
utilizados na alimentação de crianças menores de 
um ano de idade, como substitutos do leite materno. 
Isso permitiu adotar regras para a rotulagem desses 
leites, regras estas que não existem em outros países. 
É um exemplo que o ICDC vem procurando difundir 
em todo o mundo, por meio de seus materiais 
informativos e seus cursos”. E ainda citando as 
reflexões de Jean-Pierre “Mas tudo isso só foi e 
continuará sendo possível graças ao compromisso de 
cidadãos engajados. Não basta uma lei. É necessário 

verificar constantemente seu cumprimento e 
denunciar as violações e as imperfeições, como o 
monitoramento permanente que a IBFAN não deixa 
de fazer. Mais ainda porque as táticas de marketing 
evoluem constantemente, os fabricantes inventam 
produtos novos ou apresentações novas de produtos 
antigos”. 

(3) A essência do documento é a descrição completa 
e a análise detalhada do projeto realizado pela IBFAN 
com apoio financeiro do Ministério da Justiça, no que 
diz respeito a seu segundo objetivo. Os objetivos 
deste projeto foram: 1. capacitar profissionais 
de saúde para a realização de monitoramentos 
periódicos sobre o cumprimento da NBCAL; 2. 
realizar um monitoramento abrangente em pontos 
de venda, serviços de saúde, meios de comunicação 
e rótulos de produtos; 3. notificar as empresas 
que não estejam seguindo as regras estabelecidas 
pela NBCAL; 4. informar os órgãos competentes 
do governo sobre as irregularidades detectadas 
para que cumpram seu papel com maior eficiência; 
5. divulgar os resultados a profissionais de saúde e 
público em geral em eventos regionais e de âmbito 
nacional e 6. produzir material educativo sobre a 
NBCAL e Lei 11.265/2006 para facilitar a compreensão 
de seus artigos.

(4) Através da confecção de um Manual e CD para 
capacitar técnicos foram realizados dois cursos 
teórico-práticos de capacitação em monitoramento 
da NBCAL e Lei 11.265/2006, com carga horária de 
24 horas, nas cidades de São Paulo e Belém do Pará; 
após capacitados, esses técnicos foram instados a 
organizar e realizar uma busca de violações e realizar 
análise de aspectos da lei e da NBCAL relacionados 
à: 1. promoção comercial em pontos de venda;2.
promoção comercial em folhetos promocionais, 
revistas e jornais;3. promoção comercial em  internet; 
4. análise da rotulagem de alimentos indicados ou 
apresentados para lactentes e crianças até três 
anos;5. análise da rotulagem de bicos,chupetas,  
mamadeiras e protetores de mamilo; 6. análise de 
material educativo impresso ou eletrônico sobre 
alimentação infantil ou sobre bicos, chupetas, 
mamadeiras e protetores de mamilo; 7. visitas em 
serviços de saúde. O monitoramento envolveu 
10 municípios: (Bauru, Belém, Campo Grande, 
Fortaleza, Guarulhos, Jundiaí, Palmas, São Luiz, São 

Sumário Executivo
Marina Ferreira Rea
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Paulo, Sorocaba) de seis estados brasileiros (Ceará, 
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, São Paulo e 
Tocantins).

(6) O documento destaca resultados importantes de 
não cumprimento da Lei, documentando-os sempre 
que possível com fotos, e detalhes exigidos pela lei, 
documentos que devem (e foram) encaminhados 
às empresas ou órgãos infratores: 4 (10,5%) dos 39  
estabelecimentos comerciais visitados promoviam 
Fórmulas Infantis para lactentes e de seguimento para 
lactentes; quanto a bicos, chupetas e mamadeiras, 
7 (18%) dos 39 estabelecimentos visitados 
promoviam esses produtos. Acerca da promoção 
comercial de bicos, chupetas e mamadeiras, foram 
analisadas 28 páginas eletrônicas e 15 (54%) fazem 
promoção comercial por meio de divulgação do 
produto. Neste monitoramento foram analisados 
9 folhetos de supermercados e drogarias e 3 (33%) 
promoviam bicos, chupetas e mamadeiras.O 
monitoramento avaliou 13 páginas eletrônicas de 
empresas produtoras de alimentos para lactentes 
e crianças de primeira infância e todas continham 
irregularidades. Quanto ao tipo de produto, 8  (61%) 
promovem alimentos de transição e ou à base de 
cereais e 5 (39%)  divulgam leites em geral. Foram 
encontrados diversos estabelecimentos comerciais, 
em várias cidades, assim como páginas da internet 
com promoção comercial de leites em geral sem 
a frase de advertência, assim como folhetos 
promocionais de divulgação irregulares. Quanto a 
material “educativo” o monitoramento nacional 
revelou que as páginas eletrônicas de algumas 
empresas são usadas como veículos de informação 
sobre alimentação infantil. Neste ano, dos 14 sites 
analisados, 9 (64,5%) continham irregularidades. O 
monitoramento revelou que muitas empresas que 
atuam no segmento dos alimentos de transição 
persistem com a prática de utilizar frases ou 
expressões que podem induzir o consumidor ao erro, 
apresentando seus produtos como fonte natural de 
saúde e desenvolvimento ou mesmo ressaltando seu 
alto valor nutritivo.Quanto a Rotulagem, diversas 

foram as irregularidades encontradas especialmente 
quanto a bicos, chupetas e mamadeiras.

(7) Após a análise final das peças monitoradas a 
IBFAN encaminhou notificações, em parceria com o 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), 
às empresas que apresentaram irregularidades. 
Como diversas foram também as irregularidades 
encontradas de promoção comercial em desrespeito 
a NBCAL em revistas e mídia em geral, sem falar 
de órgãos de saúde e outras instituições, a estas 
também se encaminharam notificações. Neste 
documento se listam as notificadas e suas respostas, 
sejam positivas, sejam quanto a pretenderem excluir 
suas responsabilidades nas infrações notificadas.

(8) A seguir o documento procura trazer ao leitor 
a ampla e intrincada reflexão necessária sobre a 
amamentação como direito, com um texto sobre “A 
segurança alimentar na primeira infância e os direitos 
humanos”, destacando que “a cada ano ainda 
morrem mais de dez milhões de crianças menores 
de cinco anos no mundo. Na região das Américas, 
Brasil e México estão entre os 42 países em que 
ocorre a maioria dessas mortes. A amamentação e 
a alimentação complementar estão incluídas entre 
as 23 intervenções em sobrevivência infantil que 
são consideradas viáveis, efetivas e de baixo custo.” 
Destacam-se as ações de aleitamento materno que 
tem funcionado no Brasil e que trazem a perspectiva 
da amamentação como direito a ser protegido.

(9) Sabemos que a NBCAL tem como objetivo 
contribuir para a adequada nutrição dos lactentes 
e das crianças de primeira infância por meio da 
regulamentação da promoção comercial e orientação 
do uso apropriado dos alimentos para lactentes e 
crianças de primeira infância, bem como o uso de 
mamadeiras, bicos e chupetas, entre outros meios 
previstos no art. 1° da Portaria n° 2.051/01. Assim, 
concluímos que é necessário continuar ativamente 
o processo de divulgar, aperfeiçoar e monitorar a 
NBCAL e a 11.265/2006.  



Introdução
De 1981 a 2008: 27 anos de luta pela proteção do 

aleitamento materno no Brasil1

1 Conferência proferida por Jean-Pierre 
Allain, consultor do UNICEF para o 
Código Internacional, na cerimônia de 
abertura do X Encontro Nacional de 
Aleitamento Materno, em Belém, PA, 
no dia 21 de maio de 2008.
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Em maio de 1981, o Brasil e 117 outros países 
votaram a favor do Código Internacional de 
Comercialização dos Substitutos do Leite Materno 
na Assembléia Mundial de Saúde. Assim como 
na maioria dos países, nada aconteceu no Brasil 
imediatamente após.

O interessante é que foram profissionais 
de saúde, especialmente médicos pediatras, os 
primeiros a se movimentar no Brasil para proteger 
a amamentação e salvar a vida das crianças. Assim, 
também nos anos 70, os doutores Jelliffe e outros, 
trabalhando na Jamaica e depois na África, foram os 
primeiros a alertar o público sobre o massacre dos 
inocentes pelo uso indevido, desnecessário e errado 
dos substitutos do leite materno e outros produtos 
comerciais que se usavam, particularmente nos 
países do Terceiro Mundo, para alimentar os bebês.  
Entre outras muitas pessoas ativas nessa causa no 
Brasil, estavam alguns profissionais de São Paulo, 
como Dirce Sigulen, Eliete Tudisco, Alberto Carvalho 
da Silva, Paulete Goldenberg; outros de Recife, como 
Fernando Figueira; e outros tantos pediatras de 
Brasília. Quem aqui conhece os seguintes: Antônio 
José Jácomo, Jefferson Guimarães Rezende, Miriam 
Guimarães Lobo, Corina Bomtempo D. Freitas, 
Mairon Lima.

Estes cinco membros da Sociedade de Pediatria 
de Brasília publicaram um artigo intitulado “Código 
Internacional de Comercialização dos substitutos 
do leite materno: Análise e Comentários” no Jornal 
de Pediatria, Vol. 59(4) de 1985. No artigo, fala-se 
de ”desmame precoce”, um problema grave na 
época. Lembro de ter que explicar aos colegas da 
International Baby Food Action Network (IBFAN) e 
da International Organization of Consumers Union 
(IOCU) essa expressão que quase não se usava em 
outros países. Eu mesmo tive que pesquisar para 
saber seu significado exato. Durante os quatro 
anos em que morei no Brasil, de 1962 a 1967, nunca 
tinha ouvido essa expressão e, além disso, não sou 
médico.

O artigo dos pediatras de Brasília é interessante, 
pois analisa a realidade brasileira comparada com 
os principais dispositivos do Código Internacional. 
Exemplos da realidade da época: no Brasil havia 
distribuição de material informativo e educacional 
às mães produzido pelos fabricantes de substitutos 
do leite materno, como por exemplo os livrinhos 

“Como cuidar do bebê”, “Caderneta do bebê” (nos 
berçários!), “Exercícios do bebê”, etc. É claro que 
todos eram formas de propaganda dos substitutos 
do leite materno.

Havia também doação de equipamentos 
a diversos departamentos hospitalares e de 
antropômetros, tabelas, quadros, curvas de 
avaliação do crescimento a pediatras. Havia entrega 
de amostras de produtos às mães, através do 
pediatra ou não. Também doação de amostras de 
leite e outros alimentos a filhos de pediatras. E havia 
o patrocínio financeiro da indústria aos pediatras e 
suas associações, de suas reuniões e publicações, 
de bolsas de estudo, conferências, etc. De fato, a 
Sociedade Brasileira de Pediatria funcionava quase 
em total dependência do financiamento da Nestlé.

Esses mesmos pediatras denunciavam esta 
generosidade interessada dos fabricantes na 
época: financiamento de bolsas de estudo; auxílio 
para realização de cursos, congressos; cartazes de 
divulgação de reuniões científicas; comunicações 
de reuniões científicas; inscrições para congressos 
e outros encontros científicos; passagens para 
congressos, reuniões de comitês das sociedades 
e outras; impressão e distribuição de boletins de 
sociedades de pediatria e outras; impressão de 
livretos, como Anais Nestlé, Temas de pediatria; 
propaganda nas revistas de sociedades de classe; 
auxílio para pesquisas; transporte de conferencistas 
do aeroporto ao hotel, hotel-local de reuniões, etc.

O artigo termina com este alerta aos colegas 
pediatras: “É importante que entendamos a 
propaganda e o seu poder de persuasão. As 
afirmações “na falta de leite materno” ou “se não 
for suficiente o leite materno”, ditas e repetidas há 
dezenas de anos para mães e pediatras fazem com que 
ambos não acreditem mais na capacidade da mulher 
para amamentar e passem a utilizar com freqüência 
o leite artificial. Nós, os médicos, temos que saber 
que a propaganda utiliza técnicas importantes de 
persuasão que nós não dominamos.”

Antecedentes

Já em 1979, o INAN (Instituto Nacional de 
Alimentação e Nutrição) foi encarregado pelo 
Ministro de Saúde de desenvolver um programa 
nacional de estímulo ao aleitamento materno. E foi 
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o Presidente do INAN, naquela época o Dr. Eduardo 
de Mello Kertesz – um aliado valioso na luta pela 
proteção da amamentação – que representou o 
Brasil nas reuniões internacionais promovidas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para 
discutir a proposta de um Código Internacional de 
Comercialização de Substitutos do Leite Materno.

A partir de 1981, criou-se no INAN, um comitê para 
adaptação e elaboração de uma legislação nacional 
sobre o assunto, com base nas recomendações da 
OMS. Diversas entidades científicas, associações 
de classe, empresas de alimentos, especialistas no 
assunto, foram consultados para a criação de normas 
adaptadas à realidade brasileira. Em paralelo, três 
parlamentares (Senador Orestes Quércia, Deputado 
Álvaro Valle e Deputado José Carlos Teixeira) 
isoladamente elaboraram propostas de lei sobre o 
assunto. Tanto a proposta do INAN como aquelas 
dos parlamentares acabaram arquivadas por motivos 
diversos.

Início da redação do Código brasileiro

Ao começar o ano de 1987, já havia bastante 
movimentação no Brasil em torno do tema “desmame 
precoce e aleitamento materno”. O grupo de médicos 
pediatras e outros profissionais que apoiavam essa 
luta tinha crescido. Foi particularmente o caso em 
São Paulo e Brasília. A Dra. Marina Ferreira Rea, que 
trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo, conseguiu montar uma equipe de Aleitamento 
Materno. Ela foi nomeada pelo INAN para coordenar 
um novo Comitê de redação do Código brasileiro, 
que elaborou a primeira versão do Código Brasileiro 
para o Controle da Propaganda dos Substitutos 
do Leite Materno. Esta versão passou por muitas 
emendas e recebeu contribuições de várias entidades 
consultadas, até chegar mais tarde a se transformar 
na primeira Norma de Comercialização de Alimentos 
para Lactentes (NCAL).

A partir de julho de 1987, teve início uma série 
de consultas do Grupo de Redação que incluía: Dra. 
Marina Ferreira Rea como coordenadora do Grupo, 
como representante dos pediatras o Dr. Jefferson 
de Rezende da Sociedade Brasiliense de Pediatria, 
designada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a 
indústria de alimentos representada pela Associação 
Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), o INAN, a 
Promotoria de Proteção ao Consumidor (PROCON), 
o Conselho Nacional de Auto-regulamentação 
da Publicidade (CONAR), a Divisão Nacional de 
Alimentos (DINAL), a Federação Brasileira de 
Nutrição (FEBRAN), a DILEI, a Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva (ABRASCO), representada pelo Dr. 
Marcus Renato de Carvalho, a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB), o CNC e  o UNICEF. Não me lembro 
mais o que eram todas essas entidades, mas lembro 
que a oposição mais forte à idéia de um código vinha 
da ABIA (o Coronel Josio Lery dos Santos) e das 
associações de publicidade (CONAR). O Dr. Roger 
Shrimpton, do UNICEF, foi quem deu grande apoio 
ao processo de redação. O Dr. Jefferson de Rezende 
representava a Sociedade de Pediatria de Brasília, a 
mais progressista do país na época e, por meio dela, 
a SBP.

A IBFAN Brasil ainda não tinha sido constituída 
formalmente, mas já era uma rede com membros 
em várias cidades. Acredito que foi a luta pelo 
Código brasileiro que deu maior destaque e força 
a esses membros, chegando assim a constituir a 
organização conhecida e respeitada como é hoje 
a IBFAN Brasil, com membros em quase todos os 
Estados. Entre outros aliados, e que segue na luta 
até hoje, estava o grupo das Amigas do Peito, do Rio 
de Janeiro. Também estava o PROCON de São Paulo, 
com o qual eu tinha estabelecido contatos em nome 
da IOCU em 1983. Provavelmente, devido à nossa 
luta pela amamentação e às outras campanhas que 
a IOCU liderava, o PROCON chegou a ser um de seus 
membros mais destacados e a sua diretora à época, 
Marilena Lazzarini, tornou-se mais tarde diretora do 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) 
e uma das Presidentes da IOCU. E hoje Marilena é 
também membro do Conselho da IBFAN no Brasil.

Participação da IOCU

Nos anos 1980, eu trabalhava para a IOCU como 
assessor especial do seu Presidente, Anwar Fazal. Ele 
era também diretor do escritório regional da IOCU 
para Ásia e Pacífico, com sede em Penang, Malásia. 
A IOCU, hoje chamada Consumers International, 
ocupava nessa época uma posição de vanguarda, isto 
é, dotada de um Conselho de pessoas progressistas 
que tinham um conceito amplo da defesa do 
consumidor. Não se ocupava somente da comparação 
de preços e qualidade de produtos, mas também 
do bem estar dos consumidores, particularmente 
nos países em desenvolvimento. Anwar Fazal, o 
seu presidente durante 12 anos, lançou uma série 
de redes internacionais que trabalhavam sobre 
temas específicos: comercialização dos alimentos 
para lactentes (IBFAN), saúde dos consumidores 
e particularmente o problema do abuso de 
medicamentos (HAI), mau uso dos pesticidas (PAN), 
meio ambiente e outros. A IOCU, em Penang, fornecia 
os serviços de escritório internacional dessas redes 
que começavam a se espalhar pelo mundo. Era ali 
que se coordenavam as atividades da IBFAN para a 
implementação do Código Internacional no mundo 
inteiro. Eu era o especialista em línguas na IOCU 
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Penang e tudo o que chegava em francês, espanhol, 
português, alemão passava por mim. A Marina e 
eu mantínhamos uma correspondência regular, em 
português, mas era tudo em papel. Não existia e-mail 
nem internet. Lembro do telex que eu mandava à 
Marina, com essa velha máquina – tacatac, tacatac, 
tacatac, zumm... O fax era caro, o telex muito mais 
barato.

Foi por iniciativa da Marina que o UNICEF 
Brasil me convidou para ser consultor para a redação 
do Código brasileiro, em agosto de 1987. O Roger 
Shrimpton autorizou a despesa para minha viagem 
de Penang ao Brasil, ainda que não me pagassem 
honorários. Eu aceitei, feliz em poder ajudar os 
amigos no Brasil. Antes já tínhamos compartilhado 
diversas versões do texto do Código brasileiro em 
gestação. Marina me pedia conselhos e eu mandava 
comentários e argumentos – tudo por carta. Na 
época o John Donnohue era Diretor do UNICEF Brasil 
e ele também apoiou todo o processo de redação e 
negociação do Código brasileiro.

Processo de elaboração do Código brasileiro

Em novembro de 1987, viajei ao Brasil como 
consultor do UNICEF para a redação do Código 
brasileiro. Passei por Rio e São Paulo antes de chegar 
a Brasília. No Rio, o grupo de mães Amigas do Peito 
e o Dr. Marcus Renato de Carvalho organizaram uma 
palestra pública no Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho da UFRJ, na qual falei sobre “Os efeitos 
da comercialização sobre o consumo de alimentos 
infantis, medicamentos e pesticidas no Terceiro 
Mundo”. Estiveram presentes umas 65 pessoas, 
entre pediatras, nutricionistas, estudantes, pessoal 
da Nestlé e membros das Amigas do Peito.

Em São Paulo, houve uma conferência pública 
na Faculdade de Saúde Pública da USP, organizada 
pela Marina Rea, na qual falei sobre “O Movimento 
dos consumidores e o controle da comercialização 
de alimentos infantis, medicamentos e pesticidas”. 
Estavam presentes umas 70 pessoas, entre médicos, 
pediatras, farmacólogos, nutricionistas e estudantes. 
Em Brasília, a Sociedade de Pediatria de Brasília me 
convidou para falar sobre “A influência da indústria 
de alimentos sobre o desmame precoce”, no prédio 
da Associação Médica Brasileira. O objetivo dessas 
conferências era sensibilizar os profissionais de 
saúde com relação aos efeitos da comercialização 
e propaganda de alimentos, medicamentos e 
pesticidas no comportamento dos profissionais e 
dos consumidores e daí explicar a necessidade de 
controlar a publicidade e a comercialização.

Acho interessante observar que no Brasil o 
processo que impulsionou a redação e adoção de uma 
legislação para dar efeito ao Código Internacional 

foi liderado por profissionais de saúde. Em outros 
países, como Filipinas, Peru, Guatemala, Papua Nova 
Guiné, foram organizações de ativistas em defesa do 
consumidor ou altos funcionários do governo que 
tinham sido sensibilizados pelo escândalo do “Baby-
Killer” – o livro do Mike Muller, que foi traduzido ao 
alemão por um grupo de estudantes de Berna, Suíça, 
com o título “Nestlé mata bebês”. O boicote à Nestlé 
era muito forte nos Estados Unidos e na Europa. Aqui, 
foram esses profissionais de saúde, como a Marina, o 
Marcus, o Jefferson, a Suzana Kalckmann e outros, os 
que lideravam o processo e que, ao mesmo tempo, 
participavam da redação do Código brasileiro. Com 
isso os fabricantes de alimentos, representados no 
caso pela ABIA, tiveram que enfrentar aqueles que 
em muitos outros países eram os seus aliados, ainda 
que em geral silenciosos. Era uma oposição bem 
melhor preparada, com argumentos que não podiam 
ser descartados, já que esses profissionais tinham 
sido beneficiários da generosidade dos fabricantes 
que mascaram a suas táticas de comercialização. 
Eles, profissionais de saúde, tinham reconhecido, 
como o disse o artigo de 1985, que “temos que saber 
que a propaganda utiliza técnicas importantes de 
persuasão que nós não dominamos.”

Em novembro de 1987, tive a oportunidade 
de trabalhar junto a esses profissionais de saúde 
engajados e corajosos no Comitê de redação do 
Código brasileiro, em Brasília. Foram dois dias e 
meio de discussão e trabalho muito intensos no 
INAN. A Marilia Monson representava o INAN e no 
processo ela foi ficando cada vez mais convencida 
da necessidade de o Brasil adotar uma legislação 
inteligentemente formulada, baseada no Código 
Internacional, mas adaptada à realidade brasileira. O 
Dr. Eduardo de Mello Kertesz, Presidente do INAN, 
também apoiava o processo do Código brasileiro. 
Em março 1988, ele pediu à OMS um consultor 
jurídico para ajudar no processo brasileiro. Isso lhe 
foi sugerido pelo escritório IBFAN em Genebra, que 
mantinha relações constantes e boas com a OMS. 
O INAN já tinha lançado o Programa Nacional de 
Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM) em 1981, 
que foi uma política pública muito útil para propiciar 
a atenção do governo brasileiro ao tema. O Dr. Sami 
Shubber, conselheiro jurídico da OMS, foi então 
convidado a vir ao Brasil, mas a OMS não permitiu 
sua vinda. Foi então que o UNICEF foi acionado e o 
meu nome foi sugerido.

O contato dos colegas da IBFAN no Brasil 
com gente da rede mundial e com a IOCU foi crucial 
e permitiu aos amigos brasileiros solicitar apoio 
internacional de diversos setores. Um exemplo: o 
Presidente da IOCU, Anwar Fazal, enviou em outubro 
de 1987 um telex ao Senador Muskie, dos Estados 
Unidos, pedindo-lhe que fizesse pressão sobre a 
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Nestlé para que esta “adotasse uma posição firme e 
positiva a favor de um Código brasileiro forte, dentro 
da ABIA”.  No mesmo mês, o Congresso Mundial de 
Consumidores da IOCU, em Madri, decidiu mandar 
um telegrama ao Ministro da Saúde, Dr. Roberto 
Santos, insistindo em que o Brasil devia adotar um 
“forte código de comercialização de alimentos 
infantis, que proteja a amamentação e as práticas 
adequadas de alimentação infantil”. 

A realidade brasileira era semelhante à de 
outros países em desenvolvimento, isto é: muitas 
mães convencidas de que não podiam amamentar 
os seus filhos ou impedidas de fazê-lo por trabalhar 
fora de casa usavam como substitutos ao seu leite, 
não os preparados para lactentes (chamados “infant 
formula” em inglês), mas os leites em pó menos 
caros e facilmente disponíveis em qualquer loja. 
O leite mais usado era o leite Ninho da Nestlé, cuja 
marca assemelha-se muito ao Nido, preparado para 
lactentes vendido em muitos países do mundo. A 
crença generalizada, inclusive entre pessoas de alto 
nível de educação, era que o leite de vaca (em pó ou 
líquido) era quase a mesma coisa que o leite materno. 
E a propaganda reforçava essa crença.

Monitoramento para apoiar os argumentos

Em outubro de 1987, membros da IBFAN no 
Brasil realizaram um dos primeiros monitoramentos. 
Foram visitados 32 hospitais em 4 cidades – São Paulo, 
Rio, Recife e Londrina – e observadas as rotinas e 
práticas de cuidado dos recém-nascidos e suas mães 
e os métodos de alimentação. Embora o quadro 
geral fosse bom, com quase 90% de aleitamento 
materno (na maternidade), observaram-se práticas 
hospitalares que hoje, suponho, não existem mais 
nos hospitais. Por exemplo, dava-se soro adoçado a 
todos os recém-nascidos e entregava-se o bebê à mãe 
somente após várias horas, até 12 horas, retardando 
assim a primeira mamada tão importante. Em alguns 
hospitais o pessoal também dava uma mamadeira 
com soro ou preparado lácteo – Nidex, Al-110 – aos 
bebês pela manhã, antes de acordar a mãe. Em alguns 
hospitais, o aleitamento misto era compulsório. O 
uso da mamadeira era mais uma questão de rotina 
hospitalar, não tanto de recomendação do pediatra 
ou pedido da mãe. O pessoal hospitalar dava como 
razão “bebê chora muito”, “indisposição da mãe”, 
“fissuras ou mastite”, “prematuridade”, “cesariana”, 
etc. Fato interessante é que em nenhum hospital foi 
identificada a distribuição de amostras grátis. Para 
mim, isso confirma que as amostras não são obra 
de caridade dos fabricantes e sim uma técnica de 
comercialização. Porque na época, a Nestlé tinha 80 
a 90% do mercado no Brasil. Não havia necessidade 
de gastar dinheiro com amostras para atrair os 

fregueses, pois todos eram clientes da Nestlé. Havia 
sim distribuição de brindes da Nestlé, Johnson, Curity 
e outros, além de folhetos e revistas.

O fato de que no Brasil o problema era não 
somente o desmame precoce, mas também o 
uso incorreto dos leites dados aos lactentes criou 
uma dificuldade adicional na redação do Código 
brasileiro. O governo e a indústria queriam que a 
legislação nacional fosse quase uma cópia do Código 
Internacional. Os fabricantes, liderados pela Nestlé, 
diziam que concordavam com o Código Internacional, 
mas não com algo mais. Mas o Código Internacional 
foi aprovado pela AMS “como uma exigência mínima” 
e com a recomendação de que os Estados membros 
o adaptassem às suas necessidades. A redação do 
Código Internacional foi fortemente influenciada 
por profissionais que tinham experiência do abuso 
e uso incorreto das fórmulas infantis, por exemplo, 
os médicos da África e do Caribe que tinham sido 
testemunhas no famoso processo Nestlé contra 
os estudantes de Berna. Os representantes da 
indústria que estiveram presentes na redação do 
Código Internacional cuidaram muito para que a sua 
abrangência incluísse somente as fórmulas infantis, 
de maneira que a referência aos outros produtos 
usados em substituição ao leite materno ficou bem 
menos clara e contundente. No entanto, a definição 
de “substituto do leite materno” aprovada no Código 
internacional é clara e bastante ampla. 

Mas no Brasil, além do desmame precoce, 
outro grande problema eram os outros leites 
erroneamente usados como substitutos do leite 
materno. Os profissionais de saúde no Comitê de 
redação estavam muito cientes disso e insistiram 
em incluir na abrangência do Código brasileiro esses 
outros leites comuns. A sua persistência e seus 
argumentos pertinentes ganharam. Mas não foi fácil. 
Eu me recordo de ter mandado ao Comitê de redação 
vários comentários, para justificar a sua posição. 
Disse-lhes, por exemplo, em setembro de 1987, 
comentando a segunda versão do projeto de Código 
brasileiro: “O texto atual não reflete o problema real 
do Brasil, que é o uso inadequado como substitutos 
do leite materno, de alimentos que não satisfazem as 
necessidades nutricionais de lactentes, por exemplo 
leite integral em pó, chás, cereais, etc. Mesmo 
quando estes produtos não são apresentados nem 
recomendados pelos fabricantes como substitutos 
do leite materno, as mães os consideram como tais. 
O problema para o qual se redige este Código é 
evitar que a propaganda comercial destes produtos 
faça crer ao público que eles são bons para substituir 
o leite materno ...”
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Os leites comuns e o seu uso

Felizmente prevaleceu no Comitê de redação 
o ponto de vista dos profissionais de saúde e por isso 
o Brasil é o único país no mundo com uma legislação 
que exige advertências nos rótulos de leites comuns 
(leite integral, desnatado, em líquido ou em pó), 
para informar o consumidor que o produto não é um 
substituto do leite materno nem deve ser usado como 
tal. Aliás, nota interessante, os pediatras brasileiros 
que participavam do processo de redação queriam 
mesmo que no Código brasileiro não se falasse de 
“substitutos do leite materno”, pois argumentavam, 
muito logicamente, que não existe um “substituto” 
do leite materno e que usar esse termo legitimava 
e dava prestígio a produtos que são uma mera 
imitação muito imperfeita do leite materno, além de 
perpetuar o mito de que é perfeitamente normal e 
legítimo usar substitutos do leite materno em vez de 
dar aos bebês o leite de suas mães. 

No final, optou-se por uma expressão 
mais longa, embora mais correta – “produtos de 
substituição do aleitamento materno”. Na época, eu 
também escrevi ao Comitê de redação para assinalar 
que a Resolução WHA 39.28, da Assembléia Mundial 
da Saúde de 1986 (5 anos após o Código Internacional) 
dizia, entre outras coisas: “... qualquer alimento ou 
bebida dados ao lactente antes que a alimentação 
complementar seja necessária do ponto de vista 
nutricional ... não deve ser promovido, nem seu uso 
deve ser estimulado ...” e “... a prática ... de dar aos 
lactentes leites especialmente formulados (chamados 
“leites de seguimento”) não é necessária.”

Patrocínio da indústria

Uma inovação em relação ao Código 
Internacional introduzida pelos autores do Código 
brasileiro foi em relação ao tema delicado e difícil 
do patrocínio dos profissionais de saúde e suas 
associações pela indústria de alimentos. Isto era 
uma prática muito comum, não somente no Brasil, 
como mostra muito bem o artigo de 1985 que citei 
na introdução. No Brasil, era e acho que continua 
sendo a Nestlé a principal financiadora da Sociedade 
Brasileira de Pediatria. Acredito também que a grande 
maioria dos pediatras, durante a sua formação 
profissional ou depois, recebeu ou aceitou alguma 
forma de patrocínio da Nestlé, ainda que não fosse a 
título individual. O grupo de profissionais engajados 
que trabalhavam o tema estava muito ciente da 
influência que tem esse tipo de patrocínio sobre o 
comportamento do médico ou pediatra. Conheciam 
bem o que o Dr. Derrick Jelliffe – grande autoridade 
internacional no tema da alimentação dos bebês e 
crianças pequenas – tinha chamado de “endosso 
por associação” (“endorsement by association”), 

referindo-se ao fato que um médico endossa um 
produto pela sua associação com o fabricante. Mas, 
eles eram também realistas e reconheciam que seria 
praticamente impossível fazer aceitar no Código 
brasileiro uma proibição total do patrocínio dos 
profissionais por fabricantes de alimentos. 

Havia, na realidade, no Comitê de redação, duas 
propostas: uma, da Sociedade de Pediatria de Brasília 
(SPB e não SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria), 
de proibir quaisquer contribuições financeiras das 
empresas comercializadoras de substitutos do leite 
materno aos profissionais ou suas associações e 
clínicas. A própria SPB já há 8 anos vinha recusando 
qualquer ajuda financeira da indústria de alimentos 
e continuava funcionando muito bem. Aliás, tinha 
organizado em 1986, o Décimo Congresso Brasileiro 
de Perinatologia e o III Congresso Latinoamericano 
de Perinatologia, financiados pelos próprios 
participantes e por entidades não comerciais, como 
o CNPq, UNICEF, OMS, INAN, INAMPS. Mostrava 
assim aos seus congêneres que é possível existir e 
funcionar como associação profissional sem o apoio 
financeiro da indústria, que não tem outro interesse 
senão aumentar as vendas de seus produtos. Aliás, o 
ENAM, hoje na sua décima edição, é prova viva de que 
é possível funcionar sem patrocínio da indústria, já 
que nunca aceitou esse tipo de patrocínio. Imaginem 
como seria fácil obter todo tipo de patrocínio dos 
fabricantes para este encontro, o lugar ideal para eles 
associarem o seu nome.  Parabéns aos organizadores 
dos ENAM e a todos vocês participantes. 

A outra proposta – de autoria da Dra. Marina 
Rea, coordenadora do Comitê de redação – era 
de permitir contribuições financeiras da indústria 
mediadas por um fundo anônimo para pesquisas, 
avaliações, encontros, treinamentos, etc., que 
seria administrado pelo Conselho Nacional de 
Pesquisas (CNPq) ou por outra entidade neutra. Isso 
tinha por objetivo evitar o vínculo entre empresa 
patrocinadora e profissional. Os profissionais 
poderiam obter subsídios do fundo, mas não das 
empresas diretamente. Foi esta última idéia a que 
prevaleceu nas discussões do Código brasileiro. 
Foi uma inovação que o Centro Internacional de 
Documentação do Código, da IBFAN, usou nos seus 
cursos sobre o Código e no seu Manual do Código, e 
que, depois, outros países tentaram usar na redação 
de sua legislação. 

A luta pelos artigos 8.4 e 8.5 do projeto de 
Código – que propunham um fundo neutro, gerido 
pelo CNPq e outras entidades – foi muito dura. A ABIA, 
sempre representada pelo famoso Coronel Lery, 
usou de todos os meios para desacreditar membros 
do Comitê de redação e se opor a essa idéia. Foi uma 
demonstração claríssima da importância que tem o 
patrocínio nas estratégias de marketing da indústria 
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de alimentos. Isto continua sendo um problema em 
muitos países, mas particularmente naqueles onde 
o mercado dos alimentos para lactentes é grande. 
Nos pequenos países da África ou da Ásia não existe 
praticamente patrocínio da indústria porque não há 
mercado suficiente.

Geléia na cabeça

Lembro que em março de 1988, a Sílvia de 
Castro Arruda (que foi morar na Suécia por um tempo 
e agora se encontra em Ribeirão Preto) e a Marina 
Rea me pediram ajuda para que todos os grupos 
IBFAN e outras organizações escrevessem cartas de 
apoio ao Código brasileiro em sua versão de então, 
dirigidas ao presidente da SBP e ao INAN. Assim o 
fizemos por meio da IOCU. 

Mas essa luta em torno do patrocínio da 
indústria de alimentos era dura mesmo. Em fins de 
março de 1988 houve outra reunião do Comitê de 
redação, desta vez com a presença do Dr. Navantino, 
então presidente de SBP. Ele criticou abertamente 
o Dr. Marcus Renato de Carvalho e o Dr. Jefferson 
de Rezende, que tinham apresentado provas 
da influência do patrocínio no comportamento 
profissional de pediatras. Quase os acusou de 
mentirosos. Houve momentos desagradáveis. Tudo 
isso a Marina Rea, coordenadora, teve que agüentar 
com paciência e tentar resolver. Provavelmente foi a 
ABIA quem fez publicar na imprensa um artigo com 
o título “Geléia na cabeça”, no qual os “ativistas” 
como Marcus, Marina e Jefferson foram acusados 
de serem “comunistas” e estarem impedindo a 
livre comercialização...  Era evidente que sem apoio 
da SBP – que representava todos os pediatras do 
Brasil – o INAN não ia propor o texto ao Ministro de 
Saúde. Finalmente, resolveu-se guardar o artigo 8.4 
e abandonar o 8.5 que falava do fundo gerido por 
uma entidade neutra.

Mas esse não foi o fim da história. Em abril de 
1988, o presidente do INAN devia entregar o projeto 
de Código brasileiro ao Ministro da Saúde. Depois 
devia passar pela assessoria jurídica do Ministério, 
que poderia propor emendas. E somente depois 
seria submetido ao Conselho Nacional de Saúde e 
ao Congresso para aprovação. Entretanto, a Nestlé – 
que havia participado de todas as negociações sobre 
o texto, por meio da ABIA – passou por cima do 
Comitê e foi diretamente ao Ministro da Saúde, para 
propor emendas ao texto já aprovado pelo Comitê. 

Em maio de 1988, o UNICEF apoiou a ida da 
Marina Rea à Assembléia Mundial de Saúde, em 
Genebra, onde ela teve a oportunidade de uma 
conversa direta sobre o Código brasileiro com o 
Ministro da Saúde, Borges da Silveira; ela também 
ajudou a redigir o discurso do Ministro sobre os 

avanços que esse Código traria. No entanto, na hora 
da leitura do texto, o Ministro não estava no Palácio 
das Nações, onde ocorre a Assembléia Mundial de 
Saúde.

No final de outubro de 1988, Marina Rea 
escreveu a vários colegas explicando as modificações 
propostas e concluiu com esta reflexão que me 
parece reveladora: “É possível hoje entender com 
mais clareza porque os americanos lançaram o 
boicote à Nestlé entre 1978 e 1984, e tornaram a 
lançá-lo agora depois que todas as negociações com 
essa empresa foram esgotadas.” Os que conhecem 
a origem da longa luta que levou à elaboração do 
Código Internacional sabem que foi o presidente da 
Nestlé brasileira, Osvaldo Ballarin, quem pediu ao 
Senador Edward Kennedy que sugerisse à OMS a 
adoção de regras internacionais de comercialização 
dos substitutos do leite materno como uma forma 
de sair-se do problema de imagem pública negativa 
que sofria a companhia devido ao boicote.

Aprovação da NCAL

Em 20 de dezembro de 1988, o Conselho 
Nacional de Saúde aprovou finalmente e publicou a 
Resolução Nº 5, como “Normas para comercialização 
de alimentos para lactentes” (NCAL). As suas 
disposições não eram tão fortes, claras e 
contundentes quanto o queriam os especialistas que 
sabiam como as técnicas de marketing influenciam 
as decisões do público e dos profissionais. Mas ainda 
assim, era um conjunto muito bom de artigos que, se 
bem aplicados, iriam fazer uma grande diferença na 
comercialização e dar uma maior chance de sucesso 
aos esforços para estimular a amamentação. Até hoje, 
tais regras continuam sendo um grande apoio para o 
programa nacional de incentivo ao aleitamento.

Eu tive a honra e o prazer de participar de 
todo esse processo de elaboração da NCAL. Sinto-
me como um dos pais da NCAL. E a colaboração com 
a IBFAN Brasil continua ainda hoje. Pouco depois de 
sair a NCAL, o Jefferson pediu a alguns amigos na luta 
que comentassem um artigo que estava escrevendo 
sobre a “NCAL – Análise e Comentários”, para ser 
publicado no Jornal de Pediatria. O INAN o queria 
incluir no Manual de Aleitamento que a SBP publicava 
com financiamento do Ministério da Saúde. Lembro 
que mandei quatro páginas de comentários – ainda 
os tenho aqui! Tudo isso se fazia na máquina de 
escrever, era difícil fazer correções, e o correio entre 
Malásia e Brasil demorava uns 15 dias. Entre outras 
coisas, escrevi algo que me parece ser aplicável 
ainda hoje em muitos lugares: “No entanto, muitas 
vezes nas clínicas de maternidade, nós profissionais 
de saúde não ajudamos realmente as mães a 
amamentar. Por exemplo, para facilitar o trabalho 
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do pessoal hospitalar ou simplesmente por hábito, 
o hospital impõe rotinas rígidas, como horários fixos 
para as mamadas, separação do bebê no berçário, 
mamadeiras com água e/ou glicose, inclusive para 
as mães que querem mesmo amamentar. A mãe e 
a criança são tratadas como doentes... Parte destes 
nossos hábitos vem de nossa formação, insuficiente 
em conhecimentos e técnicas de amamentação e 
sobre a importância do vínculo mãe-filho. Mas parte 
provém também do fato que a maior proporção da 
literatura e formação que recebemos a respeito da 
alimentação do lactente é fornecida pela indústria de 
alimentos infantis, do fato que continuamos agindo 
como se os representantes dessa indústria tivessem 
os conhecimentos e o direito de nos dizer como 
devemos orientar as mães e o que devemos fazer em 
matéria de amamentação e de alimentação infantil. 
As nossas revistas profissionais e mesmo os meios 
de comunicação de massa continuam veiculando 
mensagens alegando que “Alimentação infantil é 
com a firma tal...”

Acho que no Brasil isso já não corresponde à 
realidade e, se assim for, é devido a essa luta valente 
que alguns profissionais levaram à frente nos anos 
oitenta. Por isso quis mencioná-los por seus nomes 
nesta palestra; eles merecem nosso respeito e nossa 
homenagem.

Implementação da NCAL

A implementação da NCAL foi bastante rápida. 
Os rótulos foram modificados segundo as exigências 
da lei e a comercialização se ajustou. Não houve, 
que eu saiba, problemas em relação aos incentivos 
financeiros ou outros aos pediatras individuais, 
fatos difíceis de apurar. O patrocínio financeiro das 
sociedades de classe – especificamente a SBP – 
continuava e era permitido pela NCAL. Acho que a 
situação no Brasil era diferente da de outros países, 
onde a implementação dos códigos nacionais 
em geral não foi bem sucedida, pelo menos não 
imediatamente. Isso se deve ao fato que a Nestlé 
praticamente tinha o monopólio do mercado e sabia 
que todos estavam de olho nela. Ela não sentia 
pressão para fazer o que não fosse permitido, porque 
de qualquer maneira vendia os seus produtos sem 
obstáculo e tinha essa longa tradição no Brasil e uma 
aliança implícita com os pediatras.

As doações como tática de venda

Mas, em 1991 entraram no mercado brasileiro 
novos concorrentes. A Mead Johnson – representada 
pela Bristol Myers Squibb - lançou duas novas 
fórmulas infantis, seguida pouco depois pela Nutricia 
e Milupa. Estas três empresas começaram a fazer 

doações de suas fórmulas infantis às maternidades 
e hospitais para serem distribuídas às mães. A Nestlé 
não tolerou isso e começou a fazer a mesma coisa. 
O artigo 21 da NCAL proíbe tais doações ou vendas 
a preço reduzido. A prática das doações (em inglês 
“free supplies”) tem sido a técnica de marketing 
mais difícil de eliminar em todos os países onde 
existe mercado. Observei que nos países pequenos 
e pobres, particularmente na África, onde as pessoas 
não têm mesmo dinheiro para comprar os substitutos 
do leite materno, não existia essa generosidade 
dos fabricantes. O UNICEF lançou uma campanha 
mundial contra as doações e os grupos IBFAN no 
mundo inteiro publicaram e divulgaram milhares de 
provas (com lugar, data, quantidades entregues) 
dessa prática. Por fim, em 1991, o UNICEF conseguiu 
convocar todos os fabricantes para uma reunião na 
qual todos se comprometeram a cessar as doações. 

No Brasil, o presidente do INAN em 1991, Luis 
Cordoni Filho, escreveu às quatro empresas pedindo 
que parassem as doações e as quatro responderam 
por escrito, com bastante atraso, comprometendo-
se a respeitar o acordo internacional entre o UNICEF 
e a IFM (International Association of Infant Food 
Manufacturers). 

Treinamentos sobre a NCAL

Em 1990, o PNIAM do Ministério da Saúde, 
com apoio da IBFAN e participação da ABIA, realizou 
cinco cursos de capacitação para profissionais de 
saúde sobre a NCAL, nas macro-regiões do País. 
Estes cursos revelaram dificuldades na interpretação 
do texto da NCAL. Isto levou à realização de um 
seminário nacional que discutiu e encaminhou 
propostas de modificações na NCAL. Este tipo de 
curso – repetido posteriormente várias vezes - foi 
de grande importância para a sensibilização dos 
profissionais de saúde e os funcionários encarregados 
de fazer aplicar a norma, e neles sempre estiveram 
envolvidos membros da IBFAN, à época coordenada 
pela Silvia Arruda e a seguir pela Tereza Toma.  Neste 
ponto também o Brasil se diferencia de outros países 
onde a legislação existente é quase desconhecida 
pelos funcionários que deveriam ser responsáveis 
pela sua aplicação e pelos profissionais de saúde.

Emendas à NCAL

Em 1991, o INAN começou a formular emendas 
à NCAL, para fechar algumas omissões ou brechas 
através das quais os fabricantes tinham conseguido 
continuar com certas práticas perniciosas. Desta 
vez, o UNICEF novamente deu todo o seu apoio ao 
processo de revisão, como também o fez a IBFAN. 
Houve novamente toda uma correspondência 
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entre o ICDC e o INAN, via IBFAN Brasil. No fim das 
negociações, o INAN passou o texto emendado a uma 
Comissão Especial do CNS, dirigida pela Dra. Zilda 
Arns Neumann, à época Coordenadora Nacional da 
Pastoral da Criança, ligada à Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB). A igreja, que na maioria 
dos países não tem participado desta luta, no Brasil 
deu todo apoio, talvez porque aqui existe esta 
instituição da Pastoral da Criança. Essa Comissão 
Especial do CNS era composta pelos representantes 
da CNBB, Confederação da Indústria e um do 
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. É 
interessante observar como o leque de instituições 
envolvidas ficou mais amplo que nos anos 87 e 88. 
No dia 12 de outubro de 1992 (Dia das Américas), o 
CNS aprovou a nova NBCAL como Resolução Nº 31.

As diferenças com a antiga NCAL não eram 
muitas, mas a Norma foi reforçada. A abrangência da 
NBCAL foi ampliada para abarcar o leite em pó, leite 
pasteurizado e leite esterilizado. Foram vedadas nos 
rótulos as fotos de bebês e frases como “quando 
não for possível”. E foram definidas as frases de 
advertência que devem figurar nas fórmulas infantis, 
nos leites em pó pasteurizados e esterilizados, nos 
alimentos complementares, nas mamadeiras e bicos. 
Na questão de advertências nos rótulos dos produtos 
o Brasil é o país mais progressista e avançado. Eu não 
conheço outro país que tenha uma legislação tão 
abrangente. Houve outras modificações também, 
menos importantes. O fato é que a NBCAL foi a 
legislação nacional mais completa para cumprir com 
o objetivo e os princípios do Código Internacional.

Cursos de capacitação

Um dos aspectos mais destacados do Código no 
Brasil é a atenção que tem sido dada à capacitação e 
ao monitoramento. Isto é fundamental para o sucesso 
de qualquer legislação e é ainda mais importante 
neste caso particular, onde se trata de mudar as 
mentalidades e os hábitos adquiridos. Durante 
décadas, os pediatras, médicos, nutricionistas e 
outros profissionais de saúde foram “mimados” 
pelas atenções e brindes da indústria de alimentos 
infantis. Todos os manuais e a literatura relativos 
à alimentação dos lactentes e crianças pequenas 
eram escritos, financiados ou patrocinados pelos 
fabricantes de alimentos. O que os profissionais e o 
consumidor tinham aprendido sobre a alimentação 
e o cuidado de crianças pequenas era o que os 
fabricantes queriam que soubessem. Era importante, 
por isso, que esses profissionais e os funcionários 
responsáveis pela alimentação e saúde de crianças 
compreendessem a nova legislação, as suas razões 
e motivações, e as técnicas de marketing muito sutis 
usadas pelos fabricantes. Não basta dizer “assim está 

errado”, é necessário também explicar o porquê.

Em 1999 e 2000, o Ministério da Saúde, em 
colaboração com a Rede IBFAN, o Ministério Público, 
o PROCON e as Vigilâncias Sanitárias Estaduais, 
realizaram cursos de capacitação sobre a NBCAL 
em oito capitais brasileiras, acompanhados de um 
monitoramento sobre sua fiscalização. Os resultados 
apontaram infrações graves em relação a alimentos 
infantis, chupetas, bicos e mamadeiras. Esses cursos 
e os monitoramentos levaram a uma reflexão sobre 
as incoerências e dificuldades de implementação da 
segunda versão da Norma Brasileira e deram motivo 
a um novo processo de revisão. Para isso criou-se 
um grupo de trabalho com participação de todas as 
partes interessadas. Novamente houve consultas 
entre a IBFAN Brasil e o ICDC para as quais eu fui 
consultor.

Modificações posteriores à NBCAL

Em 2001 e 2002, este trabalho culminou na 
nova NBCAL. Esta foi publicada em três documentos 
governamentais segundo suas respectivas 
competências - Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC) 221 da ANVISA sobre bicos, mamadeiras e 
chupetas, RDC 222 da ANVISA sobre alimentos, e 
Portaria 2051 do Ministério de Saúde.  Finalmente, 
em 2006, a NBCAL foi aprovada como Lei 11265/2006 
no Congresso e assinada pelo Presidente da 
República, passando a englobar toda a matéria das 
resoluções e lhes dar maior peso jurídico. O conjunto 
da Portaria MS 2051, de 8 de novembro de 2001 
e das Resoluções ANVISA - RDC 221 e 222, de 5 de 
agosto de 2002, constituem hoje a Norma Brasileira 
de Comercialização de Alimentos para Lactentes 
e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e 
Mamadeiras.  Com a publicação das duas resoluções 
da ANVISA, o Brasil passou a ter um órgão com a 
atribuição constitucional de fiscalizar e inspecionar 
alimentos e produtos relacionados à saúde das 
crianças. Isso viabilizou a vigilância das práticas de 
promoção comercial e a correção das irregularidades 
encontradas.

Eu fiz para o ICDC a tradução para o inglês de 
todas as versões da NBCAL e passei horas e dias em 
discussão e explicação das diferenças e modificações 
feitas com o pessoal técnico do ICDC. Até 1998, isso 
era feito por Ellen Sokol, advogada e autora do 
Manual do Código, e Annelies Allain, Diretora do 
ICDC. A partir de 1999, Joo Kean Yeong, advogada e 
assessora jurídica do ICDC assumiu esse papel. Não 
foi fácil explicar-lhes todas as modificações e suas 
razões, porque o Código internacional foi redigido 
seguindo a lógica do direito anglo-saxão e tanto 
a Ellen como a Joo Kean tiveram formação nessa 
linha do direito. A legislação brasileira é baseada 
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no direito napoleônico, usado nos países de língua 
latina, mas no caso brasileiro adaptado também à 
estrutura federativa do país. Além disso, o tema da 
alimentação de crianças toca várias disciplinas, cada 
uma delas regulamentada por um ministério ou uma 
autoridade diferente. 

Assim, a saúde das crianças é responsabilidade 
do Ministério de Saúde; a ética profissional e as 
práticas hospitalares – que são âmbitos de atuação 
diretamente afetados pelo Código – são da 
competência do Ministério de Saúde, mas também 
das associações de categorias profissionais; a 
rotulagem dos alimentos é responsabilidade da 
ANVISA, do Ministério da Agricultura e dos Estados; 
a qualidade dos alimentos é competência do 
Ministério de Agricultura e da ANVISA; a educação 
dos profissionais de saúde é competência dos 
Ministérios da Saúde e da Educação; a vigilância 
da qualidade e da rotulagem é responsabilidade 
da ANVISA e de entidades estaduais; a fabricação 
e qualidade dos bicos, mamadeiras e similares é da 
competência do INMETRO.

Não havia nos anos 80 no Brasil suficiente 
consciência e vontade política para propor e adotar 
no Congresso uma lei que fosse implementar os 
objetivos do Código internacional. Mas os líderes 
da campanha a favor do Código, que foram os 
primeiros membros da IBFAN no Brasil, conseguiram 
convencer algumas pessoas no Ministério de Saúde 
e, sobretudo, no Conselho Nacional de Saúde, 
a tomarem alguma medida. Por isso, a primeira 
regulamentação do Código no Brasil foi feita sob 
forma de uma resolução do CNS. Mas isso não tem 
o mesmo valor que uma lei e, por conseguinte, a 
sua aplicação é mais difícil, já que o CNS é um órgão 
assessor, deliberativo, mas sem papel executivo ou 
de fiscalização. Sua competência restringe-se a atuar 
na assessoria, formulação e no controle da execução 
da política nacional de saúde. Os vários órgãos 
apontados nas Normas não assumiram compromisso 
de fiscalização na área de alimentos, nem foi definido 
o órgão responsável pela aplicação da Norma quanto 
à mamadeira, bicos e chupetas. Já as resoluções da 
ANVISA têm maior peso, porque se trata de uma 
agência estruturada no âmbito Federal e em todos 
os Estados com a competência para monitorar e 
fazer aplicar as regras da legislação sanitária.

As RDC da ANVISA foram reforçadas, em 
termos jurídicos, pela Lei aprovada pelo Congresso 
e pelo presidente. Quanto à Portaria 2051, sua 
importância maior está em dar conta de regras para 
controlar a promoção comercial de produtos que 
competem com a amamentação no sistema de saúde 
e entre os profissionais, além de explicitar normas 
para elaboração de materiais educativos e técnico-
científicos sobre alimentação infantil.

Pontos interessantes da legislação brasileira

Objetivo e abrangência: na medida em que 
a NBCAL “adota” as novas recomendações da 
OMS/UNICEF, assim como as Resoluções da AMS 
subseqüentes ao Código, ela objetiva proteger 
as práticas de aleitamento materno exclusivo por 
seis meses e sua continuidade, com alimentos 
complementares, por dois anos ou mais. Com isso, 
ela abrange alimentos infantis até o terceiro ano de 
vida.

Material educativo: A maioria dos países vem 
copiando mais ou menos o texto do Código nesta 
matéria, que é bastante vago. Já no Brasil, regras 
específicas foram estabelecidas para a produção de 
material educativo sobre alimentação de crianças 
de primeira infância, mamadeiras, bicos, chupetas e 
protetores de mamilo. Mais uma coisa interessante é 
a proibição de produção ou patrocínio de materiais 
educativos pelos fornecedores e distribuidores 
desses produtos. Não conheço nenhum outro país 
que tenha feito isso.

Doação de produtos: Embora a maioria dos 
países tenha proibido a doação ou distribuição 
gratuita de produtos na abrangência do Código, 
muitos prevêem algumas exceções, em geral para 
os casos de catástrofes ou situações de emergência. 
Mas é bem sabido que nessas situações é ainda mais 
necessário assegurar a amamentação exclusiva por 
seis meses, já que é praticamente impossível criar 
as condições para um uso correto e seguro dos 
substitutos do leite materno. No Brasil, felizmente, 
essas doações são proibidas.

Embalagem e rótulos dos leites em geral: Outro 
aspecto no qual o Brasil é líder e único é ter incluído, 
na abrangência da lei, todos os leites, inclusive 
os de seguimento e os indicados para a “primeira 
infância” (leites em pó, pasteurizado e esterilizado), 
que de fato eram muito utilizados na alimentação 
de crianças menores de um ano de idade, como 
substitutos do leite materno. Isso permitiu adotar 
regras para a rotulagem desses leites, regras estas 
que não existem em outros países. É um exemplo 
que o ICDC vem procurando difundir em todo o 
mundo, por meio de seus materiais informativos e 
seus cursos. Perguntei a Joo Kean Yeong, assessora 
jurídica e a Annelies Allain, diretora do ICDC, quais 
os aspectos da legislação brasileira que se destacam 
quando comparados à de outros países, e elas 
mencionaram os seguintes: disposições claras sobre 
rotulagem, sobre comercialização e sobre os serviços 
e profissionais de saúde; eliminação do patrocínio 
a pediatras e outros profissionais individuais; 
eliminação das imagens nos rótulos das fórmulas 
infantis, como o famoso ursinho “Rosco” da Wyeth, 
o ursinho azul da Nestlé, a cara de bebê da Gerber; 
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inclusão de advertências em todos os tipos de leites, 
inclusive os leites comuns, o que é um caso único de 
Código no mundo.

Sucesso

Não há dúvida que o Brasil fez um grande 
avanço com a elaboração e adoção da NCAL, 
depois a NBCAL e finalmente a Lei. Pessoalmente, 
acredito que é o país que obteve maior êxito na 
implementação do Código Internacional e de seus 
objetivos. Mas tudo isso só foi e continuará sendo 
possível graças ao compromisso de cidadãos 
engajados. Não basta uma lei. É necessário verificar 
constantemente seu cumprimento e denunciar as 
violações e as imperfeições, como o monitoramento 
permanente que a IBFAN não deixa de fazer. Mais 
ainda porque as táticas de marketing evoluem 
constantemente, os fabricantes inventam produtos 
novos ou apresentações novas de produtos antigos. 
Outra grande vantagem do Brasil é todo esse 
movimento nacional a favor do aleitamento materno. 
Os bancos de leite humano, institucionalizados numa 
rede nacional, são outro fator determinante para 
ressaltar o valor do leite humano e permitir o seu 

aproveitamento para os lactentes que, por algum 
motivo, não podem ser amamentados pela própria 
mãe. Nesta matéria, também o Brasil oferece um 
exemplo para o mundo inteiro.

E finalmente, os Encontros Nacionais de 
Aleitamento Materno, organizados pela IBFAN e o 
grupo da cidade onde eles são realizados (no caso 
de Belém, o grupo AMAMEN), hoje na sua décima 
edição, constituem outro exemplo único de atividade 
construtiva, fortalecedora e positiva na luta pela 
amamentação.

O que quero recordar hoje aqui é a determinação, 
a persistência e a constante disponibilidade das 
pessoas engajadas desde o começo desta longa 
luta, aqui no Brasil e os amigos de fora. É este 
compromisso e a convicção de estar lutando por uma 
causa justa – a saúde das crianças e das mães – que 
permitem alcançar o sucesso e o progresso que este 
nosso Brasil tem conquistado neste tema. No Centro 
Internacional de Documentação do Código, da 
IBFAN, em Penang, muitas vezes usamos o exemplo 
do Brasil para mostrar o que é possível. Os sonhos 
podem, de fato, virar realidade. 



Parte I
Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 

Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas 
e Mamadeiras (NBCAL).

Rosana De Divitiis
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 A Norma Brasileira de Comercialização de 
Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira 
Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) 
é composta pelo conjunto de três documentos: 
a Portaria do Ministério da Saúde 2.051/2001 que 
regulamenta as formas de promoção comercial dos 
produtos sob sua abrangência quanto aos aspectos 
relacionados à atuação dos fabricantes nos serviços 
de saúde, atuação dos profissionais e pessoal de 
saúde e entidades de classe; pela RDC 221/2002 
que trata da promoção e comercialização de bicos, 
chupetas e mamadeiras e protetores de mamilo e 
pela RDC 222/2002 que regulamente a fabricação 
e a  comercialização de alimentos para lactentes e 
crianças de primeira infância. Por meio da Portaria n° 
2.051/2001, a NBCAL estabelece: 

Art. 1º O objetivo desta Norma é contribuir para a 
adequada nutrição dos lactentes e das crianças 
de primeira infância por intermédio da:

1. Regulamentação da promoção comercial e 
orientações do uso apropriado dos alimentos 
para lactentes e crianças de primeira infância, 
bem como do uso de mamadeiras, bicos e 
chupetas;

2. Proteção e incentivo ao aleitamento materno 
exclusivo nos primeiros seis meses de vida; 

3. Proteção e incentivo à continuidade do 
aleitamento materno até os dois anos de 
idade, após a introdução de novos alimentos 
na dieta dos lactentes.

Art. 2º Esta Norma aplica-se à promoção comercial e 
às orientações de uso dos seguintes produtos, 
fabricados no País ou importados:

I.  Fórmulas infantis para lactentes e fórmulas 
infantis de seguimento para lactentes;

II.  Fórmulas infantis de seguimento para crianças 
de primeira infância;

III. Leites fluídos, leites em pó, leites modificados 
e os similares de origem vegetal;

IV.  Alimentos de transição e alimentos à base 
de cereais indicados para lactentes e ou 
crianças de primeira infância, bem como 
outros alimentos ou bebidas à base de leite 
ou não, quando comercializados ou de outra 
forma apresentados como apropriados para 
a alimentação de lactentes e de crianças de 
primeira infância;

V.  Fórmula de nutrientes apresentada e ou 
indicada para recém-nascido de alto risco;

VI.  Mamadeiras, bicos e chupetas.

 Além de nortear as diretrizes para a 
rotulagem e a comercialização dos produtos acima, 
os principais artigos da NBCAL estabelecem regras 
para a promoção comercial e para a confecção 
de materiais educativos destinados a orientar a 
alimentação de lactentes e crianças de primeira 
infância. Esses artigos se referem a:

• Proibição de fotos ou imagens de crianças 
nos rótulos de leites e alimentos infantis, 
mamadeiras e chupetas

• Proibição de frases nos rótulos que possam 
colocar a mãe em dúvida quanto à sua 
capacidade de amamentar 

• Proibição de frases dos rótulos que possam 
induzir ao uso baseado em falso conceito de 
vantagem ou segurança

• Obrigatoriedade de frases de advertência nos 
rótulos sobre a superioridade do aleitamento 
materno 

• Proibição da promoção comercial de fórmulas 
infantis, mamadeiras e chupetas em qualquer 
meio de comunicação

• Obrigatoriedade de frases de advertência 
em qualquer meio de comunicação sobre a 
superioridade do aleitamento materno na 
promoção comercial de leites e alimentos de 
transição

• Proibição da doação de produtos a instituições 
que cuidam de crianças, salvo exceção 
mediante solicitação da autoridade de saúde 
competente

• Proibição de produção e patrocínio de materiais 
educativos sobre alimentação de lactentes por 
parte das empresas relacionadas aos produtos 
dentro da abrangência da norma

• Restrição na atuação de representantes das 
empresas em serviços de saúde

Mais recentemente, em 03 de janeiro de 2006, 
o Presidente da República sancionou a Lei 11.265 que 
em seu objetivo nada difere da NBCAL. Aliás, a sua 
publicação foi considerada um grande avanço para os 
defensores do aleitamento materno, sobretudo para 
os ativistas da IBFAN que esperavam que a Lei, pela 
sua superioridade hierárquica, trouxesse mais clareza 
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no que tange à obrigatoriedade do seu cumprimento 
por parte do setor regulado. Entretanto, a Lei 
aguarda regulamentação pelo poder executivo e, no 
cotidiano, a existência de regulamentos anteriores 
a ela que não foram revogados, têm servido para 
contribuir, em certa medida, para o descumprimento 
dos dispositivos (De Divitiis, 2008).

Avanços e retrocessos com a publicação da lei
Além da falta de regulamentação, uma análise 

comparativa do teor da Lei em relação à Norma 
Brasileira, revela que a primeira contém fragilidades, 
omissões e brechas que podem comprometer 

o alcance de seus objetivos. A lei constitui um 
instrumento importante da vigilância sanitária e tem 
sido objeto de intensa mobilização no legislativo 
brasileiro, do lobby dos setores que buscam o 
enfraquecimento do seu poder regulador.  A tabela 
abaixo apresenta resumidamente as principais 
diferenças entre a Lei e a NBCAL e foram escolhidos, 
por sua importância, os artigos que tratam:

1. Do Âmbito de aplicação

2. Das Definições

3. Do Comércio e da Publicidade

4. Das Amostras e Patrocínios
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Quanto a comparar os instrumentos legais no 
que tange à rotulagem de alimentos para lactentes 
e crianças de primeira infância, bicos, chupetas 
e mamadeiras, vale ressaltar alguns avanços e 
retrocessos com a publicação da Lei.

Sobre a Fórmula Infantil de Seguimento para 
Crianças de Primeira Infância e aos de leites fluidos, 
leites em pó, leites modificados e similares de 
origem vegetal nota-se que a Lei é mais restritiva, 
pois  proíbe “o uso de quaisquer fotos, desenhos 
ou representações gráficas, que não sejam aquelas 
necessárias para ilustrar métodos de preparação ou 
uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca, 
desde que não utilize imagem de lactente, criança 
pequena ou outras figuras humanizadas”

  A NBCAL descreve apenas algumas 
representações como proibidas, “ilustrações, fotos 
ou imagens de lactente, crianças de primeira infância, 
personagens infantis ou quaisquer outras formas que 
se assemelhem a estas faixas etárias, humanos ou 
não, tais como frutas, legumes, animais e ou flores 
humanizados, entre outros” (De Divitiis, 2008).

As embalagens ou rótulos de fórmulas 
infantis para atender às necessidades dietoterápicas 
específicas deverão exibir informações sobre as 
características do alimento, sem indicar condições 
de saúde para as quais o produto possa ser utilizado 
e essa exigência é imposta pela RDC 222. Além 
destas proibições citadas, os dispositivos impõem 
algumas exigências a todos os rótulos dos alimentos 
abrangidos, como regras de diluição e preparo 
quando for o caso, indicação da idade a partir da qual 
pode ser utilizado, além de frases de advertência 
para cada tipo de produto.

As embalagens ou rótulos de mamadeiras, 
bicos e chupetas também devem conter uma frase 
de advertência. A Lei 11.265/06 é menos restritiva 
do que a RDC 221/02 para esses produtos, pois não 
menciona que o seu uso prolongado pode trazer 
problemas orofaciais para a criança. Ainda com 
referência aos rótulos e embalagens de bicos, 
chupetas e mamadeiras percebe-se que a Lei não 
faz referências sobre as instruções de uso desses 
produtos (De Divitiis, 2008).

Segundo a RDC 221/02 a frase deve ser: “O 
Ministério da Saúde adverte: A criança que mama no 
peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. 
O uso de mamadeira, bico ou chupeta prejudica a 
amamentação e seu uso prolongado, prejudica a 
dentição e a fala da criança”. Atualmente, segundo 
a Lei, a frase passou a ser “O Ministério da Saúde 
adverte: A criança que mama no peito não necessita 
de mamadeira, bico ou chupeta. O uso de mamadeira, 
bico ou chupeta prejudica o aleitamento materno”.

Importante citar que a Lei determina que estas 
frases de advertências sejam colocadas no painel 
principal do rótulo ou embalagem. A NBCAL permite 
no painel principal ou demais painéis. 

Fato lastimável foi a publicação da Lei 11.474/07, 
que substituiu nos rótulos das fórmulas infantis e dos 
leites em geral, a expressão “O Ministério da Saúde 
Adverte” por “Aviso Importante”, com a justificativa 
de que o termo  é mais educativo e não assusta nem 
prejudica o consumo desses produtos por parte dos 
consumidores. (De Divitiis, 2008).



Parte II
O projeto “Ações para Implementar a Efetivação à 

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

e Mamadeiras” (Ações NBCAL)

Jeanine Maria  Salve
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Em 2007, a IBFAN firmou convênio com o 
Ministério da Justiça por meio do Conselho Federal 
Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos 
para o desenvolvimento do Projeto “Ações para 
Implementar a Efetivação à Norma Brasileira de 
Comercialização de Alimentos para Lactentes e 
Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e 
Mamadeiras” (Ações NBCAL), com vistas a realizar, 
de forma independente, uma avaliação abrangente 
do cumprimento às regras estabelecidas pela NBCAL 
e Lei 11.265/2006.

O Projeto “Ações NBCAL” teve como 
objetivo contribuir para a efetivação da NBCAL e 
Lei 11.265/2006 e, conseqüentemente, proteger a 
prática do aleitamento materno e da alimentação 
complementar apropriada das crianças de 0 a 3 anos 
de idade.

Objetivos específicos:

1. Capacitar profissionais de saúde para a 
realização de monitoramentos periódicos 
sobre o cumprimento da NBCAL. 

2. Realizar um monitoramento abrangente em 
pontos de venda, serviços de saúde, meios de 
comunicação e rótulos de produtos.

3. Notificar as empresas que não estejam 
seguindo as regras estabelecidas pela NBCAL.

4. Informar os órgãos competentes do governo 
sobre as irregularidades detectadas para que 
cumpram seu papel com maior eficiência.

5. Divulgar os resultados a profissionais de saúde 
e público em geral em eventos regionais e de 
âmbito nacional.

6. Produzir material educativo sobre a NBCAL e 
Lei 11.265/2006 para facilitar a compreensão 
dos artigos da NBCAL.

Materiais produzidos para capacitação e 
informação

O plano de trabalho do projeto “Ações NBCAL” 
contemplou a elaboração de uma cartilha e um 
vídeo sobre a NBCAL em linguagem prática, didática 
e ilustrativa, que foram amplamente distribuídos 
a técnicos da vigilância sanitária, comerciantes, 
fabricantes ou importadores de produtos infantis, 
profissionais e gestores da saúde, órgãos de defesa 

do consumidor, entidades de classe ligadas à saúde 
e alimentação de crianças, órgãos governamentais, 
bem como a ativistas em defesa da alimentação 
saudável. 

Além disso, produziu-se o Manual para 
o curso de capacitação em monitoramento da 
NBCAL e Lei 11.265/2006, programado para servir 
como instrumento metodológico para a realização 
de monitoramentos das práticas de fabricação, 
comercialização e outras abrangidas pela NBCAL. O 
Manual, dividido em três partes contém os resumos 
das lições expositivas, orientações sobre como 
proceder a coleta e a análise dos dados utilizando 
um conjunto de 13 formulários e modelos de cartas 
para elaborar e encaminhar  denúncias aos órgãos 
reguladores e fiscalizadores. Como parte integrante 
do Manual, também foi elaborado um CD com 12 
lições em Power Point, o qual foi distribuído para 
servir de instrumento para outros treinamentos.
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Cursos de capacitação em monitoramento da 
NBCAL e Lei 11.265/2006.

A realização do monitoramento nacional 
pressupôs a formação de profissionais de saúde 
e vigilância sanitária que foram indicados pelas 
secretarias estaduais e municipais de saúde ou 
por outros órgãos ligados à nutrição e saúde 
infantil. Buscou-se formar um grupo que tivesse 
certa experiência com o aleitamento materno, 
disponibilidade para formar uma equipe local a fim 
de realizar o monitoramento nacional e, sobretudo, 
interesse em ser membro efetivo da IBFAN Brasil, 
já que um dos objetivos deste projeto é a expansão 
da Rede pelo país. Sendo assim, foram realizados 
dois cursos teórico-práticos de capacitação em 
monitoramento da NBCAL e Lei 11.265/2006, com 
carga horária de 24 horas, nas cidades de São Paulo e 
Belém do Pará (ANEXO I).

Em São Paulo, o curso de capacitação foi 
realizado de 29 a 31 de agosto de 2007, na Sede 
da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (COVISA) 
que disponibilizou local e infra-estrutura, além de 
encaminhar 25 técnicos da Supervisão de Vigilância 
de várias regiões do município de São Paulo. Além 
destes, participaram mais 14 profissionais com 
experiência comprovada em aleitamento materno 
convidados pela IBFAN, das cidades de Bauru, 
Guarulhos, Jundiaí, São Paulo e Sorocaba. Assim, 
contou-se com a presença de 39 participantes, sendo 

28 técnicos da Vigilância Sanitária, nove profissionais 
de saúde, uma educadora perinatal e uma advogada, 
representante de um grupo de apoio à nutrizes e 
mães.

 

Em Belém, o curso de capacitação foi realizado 
de 19 a 21 de setembro de 2007 na Sede da Santa Casa 
de Misericórdia do Pará, e contou com o apoio do 
Centro de Referência Estadual em Bancos de Leite 
Humano, da Fundação Santa Casa de Misericórdia 
de Belém, Secretaria Estadual de Saúde do Pará, que 
encaminharam 28 participantes. Além disso, a IBFAN 
contou com o auxílio da Área Técnica da Saúde da 
Criança e Aleitamento Materno e da Coordenação 
Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN) 
do Ministério da Saúde para passagens e diárias de 
alguns participantes. Foram convidados pela IBFAN 
12 profissionais com experiência comprovada em 
aleitamento materno e ou vigilância sanitária do 
Ceará, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Tocantins. 

Assim, contamos com a presença de 
39 participantes, sendo quatro técnicos da 
Vigilância Sanitária, 32 profissionais de saúde, dois 
representantes da Corporação de Bombeiros do 
Pará que fazem parte da equipe “Bombeiros da 
Vida”, uma estudante de direito e a participação 
parcial do Promotor Público da Infância e Juventude 
de Belém.
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Os cursos foram ministrados por membros da 
IBFAN e pesquisadores do Instituto de Saúde, órgão 
da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 
entidade partícipe desse projeto.
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Parte III
Monitoramento: 

Método, Alcance e Resultados
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Monitoramento: método  

O monitoramento envolveu 10 municípios 
(Jundiaí, Sorocaba, Bauru, São Paulo, Guarulhos, 
Palmas, São Luiz, Fortaleza, Campo Grande e Belém) 
de seis estados brasileiros (São Paulo, Maranhão, 
Mato Grosso do Sul, Pará, Ceará e Tocantins). 

Os dados foram coletados pelos grupos locais, 
treinados anteriormente nos cursos de capacitação 
em São Paulo e Belém, no período de agosto de 2007 
a fevereiro de 2008. 

O monitoramento contemplou a análise de 
aspectos relacionados à:

1. Promoção comercial em pontos de venda;

2. Promoção comercial em folhetos 
promocionais, revistas e jornais; 

3. Promoção comercial em internet; 

4. Análise da rotulagem de alimentos indicados 
ou apresentados para lactentes e crianças até 
três anos; 

5. Análise da rotulagem de bicos, chupetas, 
mamadeiras e protetores de mamilo;

6. Análise de material educativo impresso ou 
eletrônico sobre alimentação infantil ou sobre 
bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de 
mamilo; 

7. Visitas a serviços de saúde.

No ANEXO II encontra-se a relação das 
empresas monitoradas.

Após a coleta dos dados, os formulários 
e provas das infrações foram encaminhados à 
coordenação da IBFAN para revisão e análise 
final. Os casos conflitantes foram discutidos com 
o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) que 
assinou, juntamente com a IBFAN, as notificações 
encaminhadas às empresas com irregularidades, que 
tiveram 10 dias para manifestações.

Tendo em vista a possibilidade de muitos 
empresários desconhecerem a NBCAL e Lei 
11.265/2006, adotaram-se os seguintes critérios para 
publicação das irregularidades:

1.  Ausência de resposta à notificação dentro do 
prazo estabelecido;

2.  Discordância quanto ao teor da notificação.

As empresas notificadas que responderam e 
se comprometeram em corrigir as irregularidades, 
não estão incluídas neste relatório, no entanto serão 
avaliadas no próximo monitoramento nacional.

Monitoramento: alcance e resultados

Na apresentação dos resultados inclui-
se apenas parte dos itens ou artigos da Portaria 
2.051, RDC 221/02, RDC 222/02 e Lei 11.265/06 com a 
finalidade de facilitar a compreensão do problema. A 
legislação na integra encontra-se no Anexo III.

1. Comércio e Publicidade

Sabe-se que todos os consumidores, sem 
distinção, estão expostos às propagandas e os 
valores embutidos nas mensagens de marketing 
podem influenciar nossos comportamentos.  Ao 
que tudo indica a gestação, parto e puerpério são 
períodos de crise e ambivalência, sobretudo para 
as mães de primeira viagem, bem propícios para o 
assédio da publicidade de produtos e alimentos que 
pareçam ser necessários para o público alvo mãe 
e bebê. Estes incluem cremes, buchas, pomadas, 
almofadas e poltronas até listas intermináveis de 
enxoval normalmente com indicação de mamadeiras, 
chupetas, protetores de mamilo, conchas para fazer 
bicos, proteger os mamilos, coletar leite, etc. Sem falar 
dos programas de TV sobre gestação, alimentação, 
nutrição e comportamento infantil, financiados por 
anunciantes de brinquedos, guloseimas, roupas e 
outros acessórios para crianças, o que significa que 
já estão visando o futuro consumidor.

Estudos nesta área apontam que a formação 
em marketing tem sido essencialmente utilitarista 
e o que importa é que o profissional seja criativo, 
empurre o produto e aumente as vendas. Por outro 
lado, felizmente, outros estudiosos apontam para 
um sentido mais inovador em que o consumidor não 
seja tradicionalmente visto como público alvo. Este 
tipo de visão mais crítica permite que o foco deixe de 
ser  apenas o lucro das corporações  e passe a  levar 
em conta os interesses coletivos, obviamente mais 
éticos (Silva,2007).

O comércio e a publicidade de alimentos infantis 
e artigos correlatos de puericultura são abarcados 
tanto pela Norma Brasileira de Comercialização de 
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Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira 
Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) 
quanto pela Lei 11.265/2006, pois  como  documentos 
legais visam regulamentar a promoção comercial e 
as orientações do uso apropriado de alimentos para 
crianças de até três anos, bem como proteger e 
incentivar o aleitamento materno exclusivo até os 
seis meses e continuado até os dois anos de idade 
ou mais. 

A Portaria 2.051/2001   define   promoção   
comercial como “o conjunto de atividades 
informativas e de persuasão, procedente de 
empresas responsáveis pela produção e ou 
manipulação, distribuição e comercialização, com 
o objetivo de induzir a aquisição/venda de um 
determinado produto. Incluem-se divulgação, por 
meios audiovisuais e visuais, contato direto ou 
indireto com profissionais de saúde. Exclui-se da 
presente definição contato direto e indireto com 
o profissional de saúde para o fornecimento de 
informação científica e de material técnico-científico 
sobre produtos”.

A prática promocional pode ocorrer em 
supermercados e farmácias, seja por meio de 
descontos no preço dos produtos e de oferta de 
brindes, seja por meio de exposições especiais que 
visam dar destaque a um determinado produto. 
Exposições especiais podem ser feitas pelos próprios 
comerciantes ou por promotores de vendas das 
empresas. Promoções de produtos podem ocorrer 
também em feiras relacionadas a gestantes, mães e 
bebês e em lojas de departamentos.

Os meios de comunicação de massa são 
largamente utilizados para promover produtos, 
por meio de anúncios no intervalo dos programas 
televisivos e de rádio, por meio de anúncios e cupons 
de descontos em revistas dirigidas ao público 
leigo, em particular aqueles de interesse de mães e 
gestantes. Outros meios atualmente em voga são o 
“merchandising” em que os produtos são promovidos 
nas novelas e filmes, e a Internet, considerada como 
capaz de revolucionar todo o campo da comunicação 
e também o da economia. Até mesmo dentro 
dos serviços de saúde, em congressos dirigidos a 
profissionais e em revistas cientificas pode ocorrer 
a prática promocional, seja por meio da distribuição 
de brindes ou pela exposição e anúncios de produtos 
(Toma e col, 2004).

1.1 - Promoções Comerciais proibidas pelas 
legislações:

A NBCAL estabelece regras de promoção 

comercial para os produtos e veda a promoção de 
fórmulas infantis e fórmulas infantis de seguimento 
para lactentes, mamadeiras, bicos, chupetas e 
protetores de mamilo, em quaisquer meios de 
comunicação. A Lei 11.265/06, apesar de não restringir 
a promoção para protetores de mamilo, também as 
proíbe para fórmulas para lactentes e de seguimento 
para lactentes, bicos, chupetas e mamadeiras.

• Fórmulas Infantis e de Seguimento para 
Lactentes, Bicos, Chupetas e Mamadeiras

As fórmulas são definidas pela RDC 222/2002 e 
Lei 11.265/2006 como:

• Fórmula infantil para lactente - é o 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 das 
necessidades nutricionais deste grupo etário.

• Fórmula infantil para necessidades 
dietoterápicas específicas - é aquela cuja 
composição foi alterada com o objetivo 
de atender às necessidades específicas 
decorrentes de alterações fisiológicas e ou 
patológicas temporárias ou permanentes. 

• Fórmula infantil de seguimento para lactentes 
- é o produto em forma líquida ou em pó 
utilizado, quando indicado, como substituto 
do leite materno ou humano a partir do sexto 
mês.

Apesar de proibida, tanto pela NBCAL quanto 
pela Lei 11.265/06 persiste a promoção comercial de 
fórmulas infantis para lactentes e de seguimento 
para lactentes, bicos, chupetas e mamadeiras.

O Monitoramento revelou:

Em estabelecimentos comerciais:

O Monitoramento nacional revelou que 4 
(10,5%) dos 39  estabelecimentos comerciais visitados 
promoviam Fórmulas Infantis para lactentes e de 
seguimento para lactentes e apenas uma respondeu 
e concordou com  a notificação.

A Drogaria Catedral, a Farmácia São Bento 
em Jundiaí/SP promoviam as Fórmulas NAN 1 e NAN 
2, seja com redução de preço ou com exposição 
especial do produto.
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 Oferta de preço – NAN 1
Drogaria Catedral – Jundiaí/SP

No que tange a bicos, chupetas e mamadeiras, 
7 (18%) dos 39 estabelecimentos visitados promoviam 
esses produtos. 

As Lojas Americanas de Jundiaí/SP e de 
Campo Grande/MT e a loja Japonesa em Jundiaí 
realizavam  promoção comercial de bicos, chupetas 
e mamadeiras usando a mesma forma de expor, de 
maneira a destacar o produto. 

Segundo a NBCAL, exposição especial é 
qualquer forma de expor um produto de modo a 
destacá-lo e ou diferenciá-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 ornamentação de prateleiras. (4)

 

 

 

  Exposição especial de mamadeiras, bicos e chupetas -  Lojas 
Americanas, Campo Grande/MS

Exposição especial de mamadeiras, bicos e chupetas  e oferta 
de preço - Lojas Americanas, Jundiaí/SP

Exposição especial de mamadeiras, bicos e chupetas  e oferta 
de preço - Lojas Americanas, Jundiaí/SP

Exposição especial de mamadeiras, bicos e chupetas – Lojas 
Japonesas, Jundiaí/SP
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Exposição especial de mamadeiras, bicos e chupetas NUK - 
Lojas Japonesas, Jundiaí/SP

Em folhetos promocionais 

Neste monitoramento foram analisados 9 
folhetos de supermercados e drogarias e 3 (33%) 
promoviam  bicos, chupetas e mamadeiras. A Droga 
Fic em Campo Grande divulgava estes produtos  por 
meio de encarte da NUK, disponível ao consumidor 
em cima  do balcão.

Encarte da NUK na Droga Fic em Campo Grande/MS

Na Internet:

Acerca da promoção comercial de bicos, 

chupetas e mamadeiras, foram analisadas 28 páginas 
eletrônicas e 15 (54%) faziam promoção comercial 
por meio de divulgação do produto. Entre as 15 
empresas notificadas apenas 6 (40%) responderam, 
sendo que 3 concordam e se comprometeram em 
adequar suas páginas, uma concorda parcialmente 
mas suspendeu as informações no site e 2 não 
concordam com os motivos alegados pela IBFAN e 
IDEC. As considerações da IBFAN sobre as empresas 
discordantes serão apresentadas no capítulo que 
trata especificamente das respostas às notificações.  

As seguintes páginas eletrônicas promoviam 
estes produtos e não responderam à notificação.

www.alobebe.com.br

www.americanas.com.br

www.submarino.com.br

www.saciperere.br

www.dermiwill.br

www.plastplus.com.br

www.muranoplastico.com.br

www.rodipla.com.br

Site da Rodipla com promoção comercial de chupeta

Site da Plast Plus com promoção comercial de chupeta
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Site da MAM  com promoção comercial de chupeta e 
mamadeira

 

 

 

 

Site da Murano com promoção comercial de bico 

Site da Dermwill com promoção comercial de mamadeiras

1.2 Promoções comerciais permitidas pelas 
legislações, com advertências obrigatórias

Tanto a Lei 11.265/2006 quanto a NBCAL 
permitem a promoção comercial de Fórmulas 
Infantis de seguimento para criança de primeira 
infância, leites em geral e alimentos de transição e 

à base de cereais quando indicados para crianças de 
até três anos.

No entanto, a promoção comercial destes 
produtos deve conter obrigatoriamente e com 
destaque, para cada tipo do produto, uma advertência 
do Ministério da Saúde. 

Promoção comercial de Fórmula Infantil de 
seguimento para crianças de primeira infância. 

De acordo com os dispositivos legais, é o 
produto em forma líquida ou em pó utilizado como 
substituto do leite materno ou humano para crianças 
de primeira infância (de 1 a 3 anos). Atualmente, 
no mercado brasileiro apenas o Ninho 1+ da Nestlé 
enquadra-se nesta categoria.

A RDC 222/02 e a Lei 11.265/06 permitem a 
promoção comercial deste produto, desde que inclua 
em caráter obrigatório e com destaque a seguinte 
advertência visual ou auditiva, de acordo com o meio 
de divulgação: 

“O Ministério da Saúde informa: o aleitamento 
materno evita infecções e alergias e é 

recomendado até os dois (dois) anos de idade ou 
mais”

Em estabelecimentos comerciais:

Quanto a este tipo de alimento, o 
monitoramento revelou que o Carrefour da Rua 
Afonso Pena em Fortaleza, promovia, sem a frase 
de advertência, o Ninho 1+ vinculando-o a outro 
produto não coberto pela NBCAL, o que é vedado 
pelos dispositivos. A Empresa não respondeu a 
notificação. 

 

Promoção comercial do NINHO 1+  Carrefour Fortaleza/Ceará

Promoção comercial de leites fluidos, leites em pó, 
leites modificados e os similares de origem vegetal

A legislação brasileira inclui nessa categoria 
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todos os leites de vaca fluidos ou em pó, integrais, 
semi-desnatados, desnatados, assim como os leites 
de cabra e os similares de origem vegetal.

Em supermercados, exposição especial, 
definida anteriormente, é uma forma comum de 
promover estes produtos, que devem cumprir a 
RDC 222/02 e a Lei 11.265/06 de forma idêntica ao 
estabelecido para fórmulas de seguimento para 
crianças de primeira infância. Esses produtos 
também têm a promoção comercial permitida 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 (dois) anos de idade ou 
mais”

Vale ressaltar a existência das bebidas lácteas, 
cujas embalagens e rótulos são similares aos leites 
UHT confundindo o consumidor que muitas vezes 
é levado a adquiri-lo  devido ao seu baixo preço, 
sem saber que sua qualidade nutricional é inferior 
à dos leites e que seu consumo é inapropriado para 
crianças. 

O Monitoramento revelou:

Em estabelecimentos comerciais:

Dos 20 estabelecimentos notificados, 11, (55%) 
realizavam promoção comercial de leites em geral. 
Destes 11, (64%) não responderam a notificação da 
IBFAN e IDEC. Em São Paulo, a Drogaria Onofre, o 
Sacolão da Vila Madalena, o Supermercado Mambo, 
o Carrefour da Rebouças e em Fortaleza, o Carrefour 
da Afonso Pena, assim como o supermercado Irmãos 
Lopes em Guarulhos, promoviam leites em geral sem 
a frase de advertência.

Oferta de preço – leites em geral, Drogaria Onofre/SP

 

 

 

 

 

Promoção comercial Leite Elegê Supermercado Mambo/SP

 

Promoção comercial Leite Itambé – Supermercado Irmãos 
Lopes, Guarulhos/SP

Promoção comercial Leite Parmalat, Carrefour Rebouças/SP
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Promoção comercial Leites Long e Elegê, Sacolão da Vila 
Madalena/SP

Promoção comercial Leite Ninho, Carrefour Rebouças/SP

promoção comercial Leite Ninho, Carrefour Afonso Pena, 
Fortaleza/CE

Em folhetos promocionais:

Foram analisados 9 folhetos promocionais 
de supermercados, dos quais 7 (78%) apresentavam 
promoção comercial em desacordo. O supermercado 
da Rede Super Barato, o Makro e o Monttmartre 
em Fortaleza/CE e o supermercado Comper em 
Campo Grande/MT promoviam estes produtos em 
desacordo com a legislação.

 

  

Folheto promocional da Rede Super Barato - Fortaleza

Folheto promocional Makro, Fortaleza/CE
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Folheto promocional Montmartre Fortaleza/CE

Na Internet: 

O Monitoramento avaliou que das 14 páginas 
eletrônicas visitadas, 5, (36%) das violações referiam-
se a leites em geral. Das empresas notificadas, as 
seguintes páginas eletrônicas fazem promoção 
comercial destes produtos  sem a frase de advertência 
e não responderam a notificação. 

www.elege.com.br

www.xando.ind.br

 

 

Promoção comercial  de leite sem a frase de advertência no site 
da Elegê

Promoção comercial  de leite sem a frase de advertência no site 
Xandô

Revistas e jornais:

Foram analisadas 9 revistas dirigidas ao público 
leigo, dos quais 4 (44,5%) continham infrações à 
NBCAL. Destas, 3 (75%) responderam alegando que a 
responsabilidade do anúncio é do fabricante.

Promoção comercial  Parmalat – Jornal A Folha de SP.

Promoção comercial de alimentos de transição e 
à base de cereais, indicados para lactentes e/ou 
crianças de primeira infância, bem como outros 
alimentos ou bebidas a base de leite ou não quando 
comercializados ou de outra forma apresentados 
como apropriados para alimentação de lactentes e 
crianças de primeira infância.
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Os dispositivos legais definem esses alimentos 
como:

Alimento de transição para lactentes e 
crianças de primeira infância - qualquer alimento 
industrializado para uso direto ou empregado em 
preparado caseiro, utilizado como complemento 
do leite materno ou fórmulas infantis introduzidos 
na alimentação de lactentes e crianças de primeira 
infância com o objetivo de promover uma adaptação 
progressiva aos alimentos comuns, e de tornar 
esta alimentação balanceada e adequada às suas 
necessidades, respeitando-se sua maturidade 
fisiológica e seu desenvolvimento neuropsicomotor.
(3,4)

 Alimento à base de cereais para lactentes 
e crianças de primeira infância -qualquer alimento 
à base de cereais próprio para a alimentação de 
lactentes após os seis meses de idade e de crianças 
de primeira infância, respeitando-se sua maturidade 
fisiológica e seu desenvolvimento neuropsicomotor.
(3,4)

No mercado brasileiro encontra-se hoje uma 
grande variedade de produtos que se enquadram 
nessa categoria, desde os que são fabricados por 
multinacionais, até os que são produzidos por 
pequenas indústrias de âmbito regional. Normalmente 
os estabelecimentos comerciais os colocam em 
promoção sem atender as recomendações das 
legislações vigentes. 

De acordo com a Lei 11.265/06, é permitida a 
promoção comercial destes produtos, no entanto 
deverá incluir, em caráter obrigatório, o seguinte 
destaque, visual ou aditivo, consoante o meio de 
divulgação.

“O Ministério da saúde Informa: após os 6 (seis) 
meses de idade continue amamentando seu filho e 

ofereça novos alimentos” 

O monitoramento revelou:

Em estabelecimentos comerciais:

Dos 20 estabelecimentos visitados, 11 (55%) 
promoviam estes alimentos em desacordo com a 
legislação.

O Carrefour da Avenida Rebouças e da 
Francisco Morato em SP; da Afonso Pena em 
Fortaleza e o Irmãos Lopes em Guarulhos faziam 
promoção comercial destes produtos sem a frase de 
advertência.

Promoção comercial  Mucilon, Carrefour Fortaleza/CE

 

Promoção comercial  Mucilon, Irmãos Lopes, Guarulhos/SP

 
Promoção comercial de alimentos de transição e à base de 

cereais, Carrefour Rebouças/SP

Em folhetos promocionais

Dos 9 folhetos analisados, 6 (67%) promoviam 
alimentos de transição ou a base de cereais sem a 
frase exigida e destes, 4 (67%) não responderam 
as notificações.  O Supermercado Montmartre, a 
rede Super Barato, o supermercado Fazendinha em 
Fortaleza e o Comper em Campo Grande promovem 
alimentos de transição e à base de cereais em 
folhetos.
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Promoção comercial de alimentos à base de cereais, Rede 
Super Barato, Fortaleza/CE

 

  

Promoção comercial de alimentos à base de cereais e leite 
Itambé, Folheto do Comper, Campo Grande/MS

Promoção comercial de alimentos à base de cereais, 
Montmartre em Fortaleza/CE

Promoção comercial de alimentos à base de cereais, 
Fazendinha em Fortaleza/CE

Na Internet

Das 14 páginas analisadas, 8 (57%) promoviam 
alimentos de transição e ou à base de cereais. 

As seguintes páginas eletrônicas não 
responderam à notificação e  realizavam  promoção 
comercial de alimentos de transição ou à base de 
cereais e não cumprem o exigido pela legislação.

www.samsclub.com.br

www.matteleao.com.br

Site da Matte Leão 

 Em Revistas

A Revista Guia do Bebê, do grupo Nenê 
promovia esses produtos com os seguintes 
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dizeres “Um reforço no menu. Alguns alimentos 
industrializados podem ser usados antes de um 
ano”

 

Revista Guia do Bebê

2. Educação e Informação sobre alimentação 
para lactentes e crianças de primeira infância.

Na Internet

Segundo a Portaria 2.051/2001 material 
educativo é todo o material escrito ou audiovisual 
destinado  ao público em geral, como por exemplo: 
folhetos, livros, fita cassete, artigos em revistas leigas, 
fitas de vídeo, internet e outros que visam orientar 
sobre adequada utilização dos produtos destinados 
a lactentes e crianças de primeira infância. 

De acordo com o Art.19 da Lei 11.265/2006 e 
Artigos 8º e 9º da Portaria 2.051/2001 é obrigatório 
que os materiais educativos e técnico científico 
incluam:

• Os benefícios e a superioridade da 
amamentação

• Orientações sobre a alimentação adequada da 
gestante e da nutriz, com ênfase na orientação 
para início e a manutenção de aleitamento 
materno, inconvenientes sobre o preparo dos 
alimentos e à higienização desses produtos;

• Implicações econômicas por optar pelos 
alimentos substitutos do leite materno e 

prejuízos causados à saúde do lactente pelo 
uso desnecessário ou inadequado de alimentos 
artificiais;

• A importância de desenvolver hábitos 
educativos e culturais que reforcem a utilização 
dos alimentos da família.

Segundo a Lei 11.265/2006, é proibido nos 
materiais educativos e técnico-científicos usar 
imagens ou textos de profissionais e autoridades de 
saúde, recomendando ou induzindo uso de chupetas 
bicos ou mamadeiras ou alimentos substitutos 
do leite materno. E, os materiais educativos e ou 
técnico-científicos que tratam de alimentação de 
lactentes não podem ser produzidos ou patrocinados 
por distribuidores, fornecedores, importadores ou 
fabricantes de produtos abrangidos pela NBCAL e 
Lei 11.265/20006.

Materiais educativos relacionados à 
alimentação infantil costumam ser elaborados 
pelo Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e 
Municipais e outros serviços de atenção à saúde, 
sociedades de classe, outras associações não 
governamentais, e também por empresas privadas.

O monitoramento nacional revelou que as 
páginas eletrônicas de algumas empresas são usadas 
como veículos de informação sobre alimentação 
infantil. Neste ano, dos 14 sites analisados, 9 (64,5%) 
continham irregularidades e as  empresas foram 
notificadas, sendo que 8 (89%) responderam que 
concordam com o teor das notificações e irão 
adequar as suas páginas às exigências da legislação. 
A Danone Ltda. não respondeu.

3. Educação e informação em Serviços de 
Saúde

Este monitoramento também revelou que 
o Hospital Stella Maris em Guarulhos entregava 
às mães, o Kit Seu Bebê, produzido pela Present 
Service Marketing Direto e Seletivo. O Kit contém 
uma barra de cereal da Nestlé, um pacote de fraldas 
Pom Pom, um exemplar da revista “Pais e Filhos” 
(Ed Outubro/2007), uma caixa de chá (misto) da Dr. 
Oetker e um  livreto “Manual do Bebê“, prefaciado 
por pediatra.

Quanto ao Manual do Bebê, além de 
conter diversas informações conflitantes com o 
recomendado pelo Ministério da Saúde para o 
aleitamento materno, o mesmo contém um capítulo 
denominado aleitamento artificial em que estampa a 
figura de um bebê segurando duas mamadeiras. 
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Capa do Manual  do Bebê

Kit Seu  Bebê

4. Rotulagem

A finalidade dos rótulos é orientar o consumidor, 
auxiliando-o a uma escolha informada quanto ao uso 
correto e seguro do produto. De acordo com o inciso 
III, do artigo 6°, do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor (CDC) é Direito do consumidor a 
informação adequada e clara sobre o produto com 
especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, bem como os riscos que os 
produtos possam vir a apresentar (Brasil, 1990). No 
caso dos alimentos é por meio do rótulo que se tem 
acesso a informações como essas. 

O Código Internacional de Comercialização de 
Substitutos do Leite Materno alerta que os rótulos 
de todos os produtos que podem interferir com 
o aleitamento materno devem “ser elaborados 
com o objetivo de proporcionar a informação 
necessária sobre o uso apropriado do produto e não 
desencorajar a amamentação”. Estes não devem 
idealizar ou incentivar a alimentação artificial e o uso 
de mamadeira ou chupeta (WHO, 1981).

Apesar do incessante trabalho da IBFAN Brasil, 
desde a aprovação da primeira versão da NBCAL, 
em monitorar e divulgar as infrações de fabricantes 
e distribuidores dos produtos abrangidos por essas 
legislações, algumas empresas continuam infringindo 
o código brasileiro. 

4.1 Rótulos de Alimentos indicados para lactentes e 
crianças de primeira infância

Rótulo, segundo a RDC 222/2002, item 2.30 “é 
toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria 
descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, 
estampada, gravada, gravada em relevo ou 
litografada, colada ou fundida sobre o recipiente e 
ou sobre a embalagem do produto.”

É obrigatório que a informação contida nos 
rótulos de alimentos indicados para lactentes e 
crianças de primeira infância seja clara, acurada e em 
linguagem adequada. Promessas de que com o uso de 
determinado produto “o desenvolvimento adequado 
atinge seu potencial máximo”, desrespeitam o 
Código de Defesa do Consumidor (Brasil, 1990) e a 
RDC 222/02 da ANVISA (Brasil, 2002b), pois podem 
induzir o uso baseado em falso conceito de vantagem 
ou segurança.

Da mesma forma a ausência de frase de 
advertência sobre os benefícios da amamentação ou 
da idade a partir da qual o produto pode ser utilizado 
são irregularidades que põe em risco a saúde das 
crianças.

No que se refere aos rótulos de alimentos 
indicados para lactentes e crianças de primeira 
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infância foram monitoradas 24 empresas. Dessas, 18 
(75%) foram notificadas e 16 (88,9%) responderam. 
Das que responderam, seis (37,5%) não concordaram 
com os termos da notificação. Foram analisados 42 
alimentos, sendo: dois (4,7%) leites UHT, seis (14,3%) 
alimentos a base de soja, um (2,4%) leite em pó, 
oito (19%) fórmulas infantis e de seguimento para 
lactentes, uma (2,4%) fórmula de seguimento para 
crianças de primeira infância, duas (4,8%) bebidas 
lácteas e 22 (52,4%) alimentos de transição à base de 
cereais. 

4.2 - Rótulos de Produtos de origem vegetal de mesma 
finalidade que o leite

O monitoramento revelou violações nos 
alimentos com soja enquadrados pela RDC 222/02 
e Lei 11.265/2006 dentro da categoria similares de 
origem vegetal. 

Tais alimentos ganharam grande destaque ao 
longo dos últimos anos, com a divulgação crescente 
de pesquisas que anunciam o potencial alergênico 
do leite de vaca. Além disso, muitos consumidores 
optam pelo o que, popularmente, é chamado de 
“leite de soja”, visto que por serem de origem 
vegetal são comercializados com um grande apelo à 
saúde, ao natural (Behrens e Silva, 2004).

O que determinam a NBCAL e Lei 11.265/2006:

Proibido:

1) Usar fotos ou desenhos de lactentes, crianças 
pequenas ou outras figuras  humanizadas que 
induzam o uso para essa faixa etária;

2) Utilizar expressões que sugiram forte 
semelhança do produto com o leite materno;

3) Utilizar expressões que induzam dúvida quanto 
a capacidade das mães em amamentar;

4) Utilizar expressões que identifiquem o produto 
como o mais adequado para alimentação 
infantil;

5) Informações que induzam o uso baseado em  
falso conceito de vantagem ou  segurança;

6) Promover produtos da empresa fabricante ou 
de outros estabelecimentos. 

Advertências Obrigatórias:

Leite integral e similares de origem vegetal ou 
mistos, enriquecidos ou não: 

AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser 
usado para alimentar crianças menores de 1 (um) 
ano de idade, a não ser por indicação expressa de 

médico ou nutricionista. O aleitamento materno 
evita infecções e alergias e deve ser mantido até a 
criança completar 2 (dois) anos de idade ou mais.

O Monitoramento revelou: 

A Serv Natu’s - Centro de 
Alimentos Naturais Ltda. não 
apresenta frase de advertência 
exigida pela legislação, no produto 
Pó para preparo de bebida tipo “leite 
de soja”. 

 

4.3 - Rótulos de Alimentos de transição e à base 
de cereais indicados para lactentes e/ou crianças 
de primeira infância, bem como outros alimentos 
ou bebidas à base de leite ou não quando 
comercializados ou de outra forma apresentados 
como apropriados para a alimentação de lactentes 
e crianças de primeira infância.

A introdução dos alimentos complementares 
é uma fase de aproximação da criança aos hábitos 
alimentares da família e um importante momento de 
inserção desta criança em seu grupo social (Salve, 
2008).

Assistimos atualmente uma grande diversidade 
de manobras promocionais direcionadas ao público 
infantil, tanto nos meios de comunicação como nas 
prateleiras dos supermercados, além de uma gama 
enorme de produtos voltados para esta faixa etária, 
demonstrando que este é um mercado capaz de 
auferir grandes lucros a fabricantes e distribuidores 
de alimentos.

Sabemos que os alimentos de transição e 
os à base de cereais quando apresentados como 
apropriados para a alimentação de lactentes e 
crianças até três anos devem cumprir a NBCAL e Lei 
11.265/2006. Esta foi uma importante conquista na 
defesa da saúde das crianças pequenas.

No entanto, ainda encontramos no mercado 
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com base em leite e os cereais que possam ser 
administrados por mamadeira.

Advertência Obrigatória:

“O Ministério da Saúde adverte: Este produto não 
deve ser usado para crianças menores de 6 (seis) 
meses de idade, a não ser por indicação expressa 

de médico ou nutricionista. O aleitamento materno 
evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 

(dois) anos de idade ou mais”.

O Monitoramento revelou: 

A Nutrimental S/A Ind. e 
Com de Alimentos comercializa 
Farinha Láctea com as seguintes 
irregularidades:

• Apresenta informações que 
podem induzir o uso do produto 
baseado em falso conceito de 
vantagem e segurança “Delicioso 
alimento com alto valor 
nutritivo”.

• Não consta a idade, 
no painel principal, 
a partir da qual o 
produto poderá ser 
utilizado.

• Não apresenta frase 
de advertência.                 
 

O Mingau Farroz, da Asa Ind. 
e Com. Ltda. apresenta as seguintes 
irregularidades:

• Apresenta ilustração de criança 
de primeira infância.

• Não consta a 
idade a partir da 
qual o produto 
pode ser utilizado.

• Não apresenta 
a frase de 
advertência.

situações que podem confundir o consumidor. A 
existência de produtos similares, porém destinados 
a faixas etárias distintas, dispostos lado a lado nas 
prateleiras do supermercado podem confundir 
o consumidor, pois dão a falsa impressão de que 
todos os produtos são destinados a crianças, 
independentemente da faixa etária.  Não informar a 
idade a partir da qual o produto pode ser utilizado ou 
mencioná-la apenas abaixo de uma tabela nutricional 
tem sido uma prática freqüente de algumas empresas 
e esta imprecisão pode gerar confusão quanto a 
escolha e o uso incorreto do produto.

Além da NBCAL e Lei 11.265/2006 o Código de 
Defesa do Consumidor proíbe formas abusivas ou 
enganosas de publicidade quando estabelece em 
seu artigo 37:

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de 
informação ou comunicação de caráter 
publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, 
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 
capaz de induzir em erro o consumidor 
a respeito da natureza, características, 
qualidade, quantidade, propriedades, origem 
e preço e quaisquer outros dados sobre 
produtos e serviços.

§ 2º “É abusiva, dentre outras a publicidade 
discriminatória de qualquer natureza, a 
que incite à violência, explore o medo ou 
superstição, se aproveita da deficiência 
de julgamento e experiência da criança, 
desrespeita valores ambientais, ou seja capaz 
de induzir o consumidor a se comportar de 
forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou 
segurança”. 

O monitoramento revelou que muitas 
empresas que atuam no segmento dos alimentos de 
transição persistem com a prática de utilizar frases ou 
expressões que podem induzir o consumidor ao erro, 
apresentando seus produtos como fonte natural de 
saúde e desenvolvimento ou mesmo ressaltando seu 
alto valor nutritivo.

O que determinam a NBCAL e Lei 11.265/2006:

Proibido:

1) Colocar fotos ou imagens de lactentes ou 
crianças de primeira infância;

2) Usar frases que coloquem em dúvida a 
capacidade das mães de amamentar;

3) Utilizar expressões que indiquem ou induzam o 
produto como apropriado para a alimentação 
de bebês menores de 6 (seis) meses de idade;

4) Usar informações que induzam o uso baseado 
em falso conceito de vantagem ou segurança;

5) Promover as fórmulas infantis, leites, produtos 
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 A ANVISA realizou o primeiro monitoramento 
oficial da NBCAL em 2006 e os resultados corroboram 
os encontrados pela IBFAN em 2008.

Em relação aos rótulos de alimentos infantis 
indicados para lactentes e crianças de primeira 
infância, a ANVISA  avaliou 222 produtos de 64 
fabricantes, totalizando 117 marcas analisadas. Os 
resultados indicam que 47% dos rótulos apresentavam 
irregularidades em relação à RDC 222/2002 (ANVISA, 
2007). 

As principais irregularidades em relação aos 
rótulos dos alimentos de transição para lactentes e 
crianças de primeira infância referem-se a expressões 
que podem induzir o uso baseado em falso conceito 
de vantagem ou segurança e inadequação e ou 
ausência das frases de advertência exigidas pelas 
legislações (ANVISA, 2007). 

A amostra de alimentos à base de cereais e de 
outros alimentos ou bebidas a base de leite ou não 
revelou que persistem as infrações quanto à falta de 
indicação da idade a partir da qual o produto pode ser 
utilizado, além da indução do uso baseado em falso 
conceito de vantagem ou segurança e inadequação 
ou ausência das frases de advertência exigidas pela 
legislação (ANVISA, 2007).

Em relação aos leites de diversas espécies 
animais e produtos de origem vegetal as principais 
irregularidades foram relativas à inadequação ou 
ausência das frases de advertência; indução do uso 
do produto baseado em falso conceito de vantagem 
ou segurança; promoção do produto ou de outros 
produtos da mesma ou de outras empresas; 
utilização de ilustrações com a finalidade de induzir 
o uso de produtos para lactentes e ou crianças de 
primeira infância, além de utilização de expressões 
que podem por em dúvida a capacidade das mães de 
amamentarem seus filhos (ANVISA, 2007).

4.4 - Rótulos de Bicos, chupetas, mamadeiras e 
protetores de mamilo 

As vantagens e a proteção à saúde da criança, 
proporcionados pela prática da amamentação, são 
amplamente demonstrados por meio de pesquisas. 
Diversos estudos demonstram que o uso de chupetas 
e mamadeiras aumenta as chances de doenças e 
problemas orofaciais em crianças. Além disso, dificulta 
o estabelecimento da amamentação, contribuindo 
também para diminuir sua duração. Contudo, o uso 
de chupeta e mamadeira é fortemente influenciado 
por fatores culturais. É comum as mães alegarem o 
uso destes artefatos por acharem que são bonitos 
ou que acalmam o choro do bebê (Sertório e Silva, 
2005). 

Sabe-se que a embalagem e o rótulo são 

utilizados pelas empresas fabricantes como 
ferramenta de persuasão para a venda de seus 
produtos e colaboram em grande medida para 
a decisão do consumidor em comprar ou não 
determinado objeto. Dessa forma, tornam-
se poderoso instrumento de comunicação e 
convencimento, influenciando o comportamento do 
consumidor (Dantas, 2005). 

Sendo assim, as práticas abusivas de marketing, 
por parte de fabricantes e ou distribuidores destes 
produtos, colaboram para perpetuar a cultura da 
chupeta e mamadeira e, por este motivo, devem ser 
reprimidas.  

O que determinam a NBCAL e Lei 11.265/2006:

Rótulo, segundo a RDC 221/2002, item 2.23 “é 
toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria 
descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, 
estampada, gravada, gravada em relevo ou 
litografada, colada ou fundida sobre o recipiente e 
ou sobre embalagem de chupeta, bico, mamadeira 
ou protetor de mamilo.”

Proibido:

1) Utilizar ilustrações, fotos ou imagens de 
crianças.

2) Utilizar figuras humanizadas, ilustrações ou 
personagens infantis que se assemelhem 
a lactentes e crianças de primeira infância, 
humanos ou não, que estejam utilizando, ou 
não, mamadeiras e chupetas.

3) Utilizar frases ou expressões que possam 
por em dúvida a capacidade das mães de 
amamentar ou sugerir semelhança do produto 
com a mama ou mamilo.

4)  Utilizar expressões ou denominações 
como “baby” ou similares, ou outras que 
identifiquem o produto como apropriado para 
o uso infantil.

5) Usar expressões ou informações que induzam 
o uso baseado em falso conceito de vantagem 
ou segurança.

6) Promover o produto ou outros produtos de 
que tratam estes regulamentos.

Advertências Obrigatórias:

- Para rótulo de bicos, chupetas e 
mamadeiras:

“O Ministério da Saúde adverte: a criança que 
mama no peito não necessita de mamadeira, bico 
ou chupeta. O uso de mamadeira, bico ou chupeta 

prejudica o aleitamento materno.”



Violando as Normas 200854

Das 10 empresas notificadas, seis (60%) 
responderam a notificação e somente uma (16,6%) 
não concordou com os termos da notificação.

Importante ressaltar que três empresas 
não puderam ser notificadas, pois o produto não 
apresentava rótulo e, portanto seus fabricantes 
não puderam ser identificados e duas não o foram, 
pois o endereço apresentado pelo rótulo não foi 
encontrado. O consumidor tem o direito de conhecer 
a composição do produto, informações sobre o 
fabricante, número do lote, data de fabricação e 
validade, enfim, todas as informações relevantes 
para uma escolha informada e segura sobre o 
produto que pretende adquirir (Brasil, 1990).

O Monitoramento revelou: 

A finalidade dos rótulos deve ser a de orientar 
o consumidor, auxiliando-o para uma escolha 
informada, bem como instruí-lo para o uso correto e 
seguro do produto. No entanto, foram encontrados 
no mercado produtos comercializados sem rótulo ou 
embalagem ou desprovidos de qualquer informação 
exigida pelas legislações. A venda destes produtos é 
comum, principalmente, em farmácias e lojas de 1,99 
e, por vezes, estão dispostos em bancas, em meio 
a utensílios destinados para outros fins. De custo 
inferior a outras marcas, atraem principalmente os 
consumidores de baixa renda. Para além de infringir 
os artigos da RDC 221/2002 e Lei 11.265/2006, produtos 
comercializados sem rótulo ou embalagem infringem 
também o Código de Defesa do Consumidor, em seu 
artigo 31. 

Chupeta encontrada em farmácia, 
sem marca ou rótulo.

 

- Para rótulo de protetores de mamilo:

“O Ministério da Saúde adverte: o uso de protetor 
de mamilo prejudica a amamentação.”

Informações obrigatórias:

As embalagens de bicos, chupetas, mamadeiras 
e protetores de mamilo devem conter as seguintes 
informações (em língua portuguesa e com letras não 
inferiores a 1mm):

1) Nome do fabricante, importador ou 
distribuidor.

2) Identificação do lote e data de fabricação.

3) Apresentação do produto que assegure 
informação correta, clara, precisa, ostensiva e 
em língua portuguesa sobre suas características, 
qualidade, quantidade, composição, preço, 
prazos de validade e origem [...], conforme 
exigido pelo artigo 31 da Lei 8.078/90.

4) Instruções para uso seguro, correto e indicado, 
incluindo:

I) antes de cada uso, colocar a chupeta, bico, 
mamadeira ou protetor de mamilo em água 
fervente por, pelo menos, 5 (cinco) minutos;

II) não colocar laços ou fitas para prender 
a chupeta no pescoço, pois há risco de 
estrangulamento;

III) antes de cada uso, examinar se a chupeta 
ou bico apresenta algum rasgo ou perfuração; 
descartando-o caso esteja danificado;

IV) o furo do bico já está na medida exata, não 
necessitando aumentá-lo sob risco de provocar 
asfixia;

V) para prevenir cáries dentárias, não mergulhar 
a chupeta ou bico em substâncias doces;

VI) não utilizar a mamadeira sem supervisão 
constante de um adulto;

VII) guardar a embalagem e/ou rótulo para 
eventuais consultas.

No que se refere aos rótulos de bicos, 
chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo foram 
monitoradas 16 empresas. Dessas, 10 (62.5%) foram 
notificadas pela IBFAN/IDEC, porque continham 
irregularidades.  

Algumas empresas tiveram mais do que um 
produto analisado totalizando 20  peças monitoradas, 
sendo oito (40%) chupetas, seis (40%) mamadeiras, 
quatro (20%) bicos e dois (10%) protetores de 
mamilo. 
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Além disso, o monitoramento 2007/2008 
revelou que persiste a venda de chupetas e 
mamadeiras por meio de embalagens fantasia ou 
kits agregando produtos não cobertos pela NBCAL 
e Lei 11.265/2006, estratégia promocional vedada 
pelos dispositivos legais. 

Mamadeira da Mamy Produtos 
Infantis Ltda. 

Apesar de conter rótulo, 
as informações sobre o produto 
só podem ser verificadas após a 
compra. Portanto, infringe a NBCAL 
e o artigo 31 do Código de Defesa do 
Consumidor quando não apresenta 
informações corretas, claras, precisas 
e ostensivas sobre o produto. 

Kit de mamadeiras da KitStar 
Com. de Brinq. Ltda.

• Não apresenta instruções 
para uso correto e seguro, com 
informações sobre limpeza e 
riscos do produto.

• A legislação 
proíbe estratégias 
promocionais para 
induzir vendas no varejo, 
tais como apresentação 
especial por meio de 
embalagens fantasia 
(RDC 221/2002, item 2.2 
e 6.2).

Mamadeira Tok, sem rótulo.

 

Kit de bicos Company, não 
apresenta nenhuma informação 
no rótulo, nem mesmo o nome da 
empresa fabricante.

A RDC 221/2002 e a Lei 11.265/2006 determinam 
que os rótulos de bicos, chupetas, mamadeiras e 
protetores de mamilo devem apresentar instruções 
para uso correto e seguro do produto. No entanto, 
em vez de oferecer as instruções e informações 
exigidas pelas legislações citadas, os fabricantes 
e distribuidores se utilizam freqüentemente dos 
rótulos como mais um espaço para promovê-los. 
É comum encontrarmos alegações que tentam 
induzir o consumidor por meio de um falso conceito 
de vantagem ou segurança, exaltando modernas 
técnicas e processos de produção que, supostamente, 
trariam mais conforto, segurança, higiene e redução 
de cólicas para os bebês. 
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Kit chupeta Frutas, da Kitstar 
Com. de Brinq. Ltda.

• Não apresenta número do lote, 
data de vencimento e data de 
fabricação 

• Apresenta ilustrações 
humanizadas.

• Não apresenta informações 
corretas, claras, precisas e 
ostensivas sobre o 
produto, conforme 
Art. 31 da Lei nº. 
8078/90.

 

Mamadeira colher multiuso 2 
em 1 da Kitstar Com. de Brinquedos  
Ltda.

• Frase de advertência não está 
em destaque, 

• Apresenta ilustração de criança.

• Utiliza expressões que 
identificam o produto como 
apropriado para uso infantil “...
auxiliar a medicação do seu bebê”, 
“ ...vão agradar seu bebê”.

• Utiliza informação que pode 
induzir o uso do produto baseado 
em falso conceito de vantagem e 
segurança “é super higiênica”.

• Promove outros produtos 
da empresa “Existem 
diversos tamanhos...”.

• Promove o produto por 
meio de apresentação 
especial, vinculando na 
embalagem da mamadeira 
a venda da colher multi-
uso.

 

Chupeta Baby Paco da 
Ascension H.G.A 

• Utiliza informações que induz 
o uso do produto baseado em 
falso conceito de vantagem e 
segurança: “Os produtos Baby 
Paco são fabricados [...] segundo 
os mais modernos processos 
de qualidade, proporcionando 
segurança, higiene e conforto 
para o seu bebê”. 

• Identifica o produto como 
apropriado para uso infantil, 
incluindo nas informações do 
rótulo a frase “Conforto para seu 
bebê”.

• Frase de advertência não está 
em destaque.

• A p r e s e n t a 
i l u s t r a ç õ e s 
humanizadas.

• P r o m o v e 
o produto 
por meio de 
apresentação 
e s p e c i a l , 
vinculando na 
e m b a l a g e m 
a venda do 
prendedor de 
chupetas.

Chupeta Nemo da Dermiwil 
Ind. Plástica Ltda. 

• Apresenta instruções de uso 
incompletas. 

• A frase de advertência não 
está em destaque, 
ou seja, moldura, 
cores contrastantes 
e caracteres 
idênticos, em corpo, 
à designação de 
venda do produto.
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Em relação ao monitoramento dos rótulos de 
bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo, 
realizado pela ANVISA em 2006, o cenário não foi 
diferente. Foram analisados 331 produtos, sendo 
62 (18,8%) bicos, 126 (38%) mamadeiras, 128 (38,7%) 
chupetas e 15 (4,5%) protetores de mamilo. Destes, 
66 (34%) estavam em desacordo com a RDC 221/2002 
e apresentaram uma média de quatro infrações por 
rótulo (ANVISA, 2007). 

Os principais problemas de rotulagem 
revelados dizem respeito à falta de instruções 
de uso correto, seguro e orientações de higiene; 

ausência do número do lote, data de fabricação e 
ou nome do fabricante, distribuidor ou importador; 
inadequação ou ausência da frase de advertência 
exigida pela legislação e apresentação especial 
com objetivo de induzir a venda do produto. Outras 
infrações encontradas em uma porcentagem menor, 
porém não menos importantes que as já citadas, 
dizem respeito à péssima qualidade do produto, 
data de validade vencida, bicos de mamadeiras sem 
furo e produtos vendidos sem embalagem ou rótulo 
(ANVISA, 2007).
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Parte IV
Resultados do processo de notificação:

o diálogo com as Empresas

Rosana De Divitiis 
e Jeanine Maria  Salve
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Após a análise final das peças monitoradas 
a IBFAN, em parceria com o Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (IDEC), encaminhou 
notificações, às empresas que apresentaram 
irregularidades.

Essa parceria iniciou-se em 2004 e, desde 
então, o IDEC vem assessorando a IBFAN no que 
diz respeito à notificação das empresas que não 
cumprem a NBCAL e Lei 11.265/2006. Além de 
assinar conjuntamente as notificações, o IDEC 
disponibiliza espaço para publicação dos resultados 
do monitoramento em sua página eletrônica e em 
sua revista mensal.

Foram encaminhadas notificações a 100 
empresas, no entanto algumas foram notificadas por 
irregularidades em mais de um produto, totalizando 
109 correspondências enviadas e assim distribuídas: 
uma para serviço de saúde; 21 referentes a rótulo de 
alimentos; 12 referentes a rótulo de bicos, chupetas, 
mamadeiras e protetores de mamilo; 20 referentes 
à promoção comercial em pontos de venda; 08 
referentes a folhetos promocionais; 18 referentes 
à promoção comercial de bicos na Internet; 14 
referentes à promoção comercial de alimentos na 
Internet; 05 referentes à promoção comercial em 
revistas e jornais, 09 referentes à material educativo 
na internet e uma referente a material educativo 
impresso Das 100 (100%) empresas notificadas, 57 
(57%) responderam e destas 27 (47,4%) concordaram 
com os termos da notificação e se comprometeram 
em corrigir as irregularidades. 

Notificações

Distribuições das irregularidades

1. Comércio e publicidade 
Na Internet

O marketing e a publicidade de produtos 
abrangidos pela NBCAL na internet são novos 
desafios para a proteção legal da amamentação. 
Apesar de apenas 17% dos brasileiros terem acesso 
e o marketing por meio eletrônico ser uma técnica 
publicitária relativamente nova, ela tem sido 
utilizada por diversos fabricantes como veículo de 
comunicação, informação, vendas e, também, para 
promoção comercial. Até o momento não existe 
nenhuma regulamentação quanto a conteúdos 
ou imagens disponíveis nos sites e isso propicia a 
veiculação de propagandas diretas ao público e a 
profissionais de saúde. 

A aplicação de regras para comercialização em 
sites de vendas tem sido um problema a enfrentar. 
O site www.toymania.com.br foi notificado, pois 
divulga bicos, chupetas e mamadeiras em sua página 
eletrônica e respondeu o seguinte: “não fazemos esse 
tipo de promoções comerciais, mas sim a exposição 
de produtos para simples venda no comércio 
varejista, no nosso caso venda por meio eletrônico, 
internet. A exibição dos produtos dá-se como uma 
mera referência para que os consumidores tenham 
noção e ciência da compra efetuada, pois para  este 
modelo de transação (comércio eletrônico), os 
consumidores são protegidos pelo Código de defesa 
do Consumidor, com o prazo de arrependimento que 
dá-lhes o direito de devolver produto no prazo de 7 
dias (...) e a loja arca com todas as despesas do frete. 
Sem a foto ilustrativa dos produtos esta desistência 
será mais freqüente, visto que as compras são 
realizadas sem o contato e/ou manuseio do mesmo 
por parte do comprador”. 



Violando as Normas 200862

Ocorre que no caso do exemplo abaixo, 
verifica-se não se tratar de simples exposição para 
vendas no comércio varejista. Imagens e conteúdos 
denotam estratégias de promoção comercial, seja 
pela redução de preço (oferta) do produto, ou pelo 
uso de  expressões que podem induzir ao uso baseado 
em falso conceito de vantagem ou segurança.

“A mamadeira fisiológica Bem-estar permite 
amamentar serenamente o seu bebê tornando o 
aleitamento mais natural. A forma especialmente 
larga e o bico em látex garantem as melhores 
condições para um aleitamento saudável. A válvula 
anti-cólica do bico fisiológico reduz a incidência de 
cólicas”. (Mamadeira Fisiológica de Plástico Chicco, 
site  www.toymania.com.br visitado em 18/10/07)

Outra empresa que discorda do teor da 
notificação é a Picorrrucho Moda Infantil e enxovais, 
que em sua página eletrônica divulga chupetas, bicos 
e protetores de mamilo sem nenhuma restrição ao 
público em geral.

A notificada respondeu que “à IBFAN, sem 
poder de polícia, não lhe é conferida a competência 
pública de fiscalização e regulamentação das 
atividades publicitárias ou veiculação de material 
via mídia digital, razão pela qual é de se estranhar 
a notificação pretender restringir a atividade da 
notificada em seu Site, que já foi objeto de aprovação 
de órgãos públicos. E ainda,” O que estabelece 
a Lei nº 11.265/06, em seu artigo 4º que é vedada a 
“promoção comercial”, sabe-se por ficção jurídica 
que a promoção comercial se dá pelos meios de 
comunicação de massa, da qual não se enquadra os 
sites das empresas, que são espaços privados e não 
estão definidos como aberto ao público, razão pela 
qual se refuta toda a alegação de infração ao referido 
dispositivo legal.

Quanto à atuação da IBFAN Brasil e IDEC, é 
inegável a legitimidade das referidas associações 
para realizar monitoramentos visando detectar a 
existência de infrações à NBCAL e Lei 11.265/2006, 
aliás, é o que consta do seu estatuto social e 
dos objetivos do IDEC. Portanto não é preciso 
ter poder de polícia para monitorar práticas de 
comercialização que visam defender o consumidor 
infantil do marketing irresponsável. Além disso, 
nunca foi intenção da IBFAN restringir as atividades 
profissionais de nenhuma das notificadas, mas sim 
atuar efetivamente para atingir o seu objetivo de 
monitorar o cumprimento dos dispositivos a fim de 
garantir a proteção legal da amamentação.

É fato que a empresa notificada violou regras 
estabelecidas na Lei n° 11.265/2006 e na RDC n° 
221/2002, quando divulgou em seu site fotos e dizeres 
que podem induzir a venda de produtos abrangidos 
pela NBCAL baseada em falso conceito de vantagem 

ou segurança e que sequer podem ser promovidos, 
afirmando, ainda, que “A alimentação através do 
bico NUK fortalece a musculatura orofacial e ajuda 
a preservar o espaço necessário para os dentes em 
erupção”.  (Bico – Silicone Consistente fase 2 – NUK 
– www.picorrucho.com.br visitado em 17/10/08).

A opinião da IBFAN é de que é necessário 
regulamentar conteúdos e imagens de modo geral 
na internet. Enquanto isso não ocorre, as empresas 
que comercializam os produtos cobertos pela 
NBCAL, cujos sites são uma espécie de vitrine virtual, 
deveriam exibir, de acordo com o artigo 31 do Código 
de Defesa do Consumidor, todas as informações 
constantes na rotulagem dos produtos. Essas, 
somadas ao preço, podem auxiliar a decisão de uma 
compra informada (Brasil, 1990).

Acerca da promoção comercial de mamadeiras, 
bicos e chupetas em páginas eletrônicas institucionais, 
os resultados do Monitoramento indicam que ainda 
há várias dificuldades com relação ao cumprimento 
integral da NBCAL e Lei 11.265/2006. Em nome do 
direito de informação, muitas empresas veiculam 
imagens e conteúdos destes produtos, apesar de 
inúmeras pesquisas revelarem diversos riscos à 
saúde devido ao seu uso. 

A IBFAN compactua com os preceitos de que a 
informação é um direito de cidadania tão importante 
quanto a saúde, a educação e que sem a informação 
não há possibilidade de escolhas. No entanto, há de 
se ter o cuidado em não manipular informações ou 
confundi-las com promoção. Quanto à promoção 
de produtos que são proibidos não há o que se 
discutir e os órgãos fiscalizadores deveriam aplicar 
as penalidades previstas em Lei para as empresas 
que se encontram em desacordo com a legislação 
vigente. No que concerne às imagens e conteúdos 
disponibilizados nos sites de vendas, resta à 
população o desafio de ter que filtrar o que, de fato, 
é informação para uma compra bem informada.

2. Divulgação de Fórmulas Infantis em Sites 
Institucionais

Quanto à divulgação de fórmulas infantis a 
Support foi notificada, pois apresenta em seu site o 
Pregomin, indicado para bebês desde o nascimento, 
nos casos de intolerância ao leite de vaca. Em reunião, 
solicitada pela empresa, no IDEC, foi esclarecido que o 
produto é um alimento para fins especiais, destinado 
à nutrição de pessoas acometidas por patologias e 
que está sujeito ao cumprimento de outras portarias 
e resoluções, portanto não é regulamentado pela 
NBCAL e Lei 11.265/2006, segundo informações 
colhidas.  Apesar de dirimidas as dúvidas quanto 
ao registro e tipo, a opinião da IBFAN é de que 
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este produto, passível de ser confundido com uma 
fórmula infantil para necessidades dietoterápicas 
específicas, não deve ficar exposto ao público em 
geral com as indicações citadas, ou então, deve exibir 
informações mais completas sobre sua indicação.

3. Revistas para público leigo

As respostas das Editoras Abril e Caras em 
atenção às notificações quanto as promoções 
comerciais de leites de origem animal e vegetal, sem 
a devida frase de advertência, merecem discussão, 
uma vez que ambas não se julgam  responsáveis 
pelas propagandas em desacordo.

A Caras respondeu que “não é do ramo 
publicitário, tampouco produtora de leite, motivo 
pelo qual não compete a ela verificar a veracidade 
das informações que lhe foram prestadas no tocante 
ao atendimento às normas sanitárias relacionadas 
à propaganda. Desta feita a referida publicidade 
não é de autoria da Editora Caras, tampouco houve 
qualquer participação na sua criação, conforme 
pedido, a empresa Eleva Alimentos S/A responsável 
pelo leite Elegê, contratou a agência de publicidade 
QG Sul Propaganda Ltda a fim de que essa criasse 
a referida peça publicitária, restando claro que 
a Editora Caras tão somente veiculou o referido 
anúncio, que a princípio cumpre todas as normas 
vigentes. Cumpre ainda esclarecer que ao contratar 
uma agência de publicidade, o anunciante, detentor 
de todo expertise a respeito do produto por ele 
desenvolvido, instrui a agência que cria o anuncio e 
retorna para o anunciante a fim de que ele aprove a 
peça publicitária, só depois é que enviam às editoras 
para ser veiculado nas revistas, sendo que essa 
criação vai pronta, fechada, sem possibilidade de 
alterações”.

A Editora Abril, acerca da propaganda do Leite 
Sollys da Nestlé, respondeu o que segue: “Como 
é sabido, o produto que constou na Revista Boa 
Forma, é produzido pela empresa multinacional 
NESTLÉ BRASIL LTDA, sendo que todo o material 
publicitário (criação, elaboração e execução da peça) 
foi de inteira responsabilidade da agência W-Brasil. 
Neste sentido, claro está que estamos diante de um 
anunciante de renome internacional que se serviu dos 
serviços de uma das maiores agências de publicidade 
do país, mundialmente reconhecida, de enorme 
importância no meio publicitário, ambas inteiramente 
responsáveis pela elaboração do anúncio, cujo 
material foi entregue a esta editora totalmente 
pronto para reprodução nas páginas de suas revistas. 
A Editora Abril tem conhecimento de que a legislação 
vigente considera como infratores  aos seus termos, 
para todos os efeitos, os responsáveis pelo produto, 
pela peça publicitária e pelo veículo de comunicação 

utilizado, sendo ressaltado, contudo, que todos 
responderão na medida de suas responsabilidades. 
Considerando este aspecto, importantíssimo para o 
entendimento do caso em questão, verifica-se que 
não existe qualquer responsabilidade do veículo 
na divulgação da referida publicidade, uma vez 
que a peça publicitária foi entregue totalmente 
pronta pela agência, com a devida aprovação do 
anunciante. Neste sentido, é preciso ressaltar que 
uma peça publicitária pronta não pode ser alterada 
por nenhum veículo de imprensa, sendo oportuno 
destacar que as peças são entregues às vésperas do 
fechamento das publicações”.

A IBFAN não concorda com as respostas das 
editoras. Quanto à Editora Abril ao que tudo indica 
a empresa não nega a sua co-responsabilidade, 
conquanto afirme que “tem conhecimento de que 
a legislação vigente considera como infratores aos 
seus termos, para todos os efeitos, os responsáveis 
pelo produto; pela peça publicitária, e pelo veículo 
de comunicação utilizado, sendo ressaltado, 
contudo, que todos responderão na medida de suas 
responsabilidades”.

Tal responsabilidade solidária, além de 
embasada no Código Civil, vem reforçada na NBCAL, 
porque os meios de comunicação também estão 
abrangidos pela norma, além do fabricante e da 
agência de publicidade. Ora, sabedora das restrições 
da lei, a editora tinha o dever de analisar as peças 
publicitárias antes de divulgá-las, visando, assim, 
evitar a veiculação de publicidades contrárias à Lei. 
Neste sentido, pergunta-se: as Editoras Abril e Caras 
veiculariam uma peça publicitária de cigarros ou 
de bebidas alcoólicas para menores somente por 
que receberam a peça fechada de uma grande e 
renomada agência de publicidade?

Não é demais lembrar que a NBCAL tem como 
objetivo contribuir para a adequada nutrição dos 
lactentes e das crianças de primeira infância por 
meio da regulamentação da promoção comercial 
e orientação do uso apropriado dos alimentos 
para lactentes e crianças de primeira infância, 
bem como o uso de mamadeiras, bicos e chupetas, 
entre outros meios previstos no art. 1° da Portaria 
n° 2.051/2001. Assim, conclui-se que falece razão às 
editoras notificadas ao pretenderem excluir suas 
responsabilidades nas infrações notificadas. 

4.  Estabelecimentos comerciais

O Supermercado San Michel, em Fortaleza, foi 
notificado por publicar em seu folheto “Seu bebê, a 
nossa estrela” imagens de chupetas e mamadeiras, 
vedadas pela NBCAL. Em resposta, a notificada alega 
que o “artigo 4º da Lei 11.265/2006 foi vetado pelo 
governo, pelo fato do mesmo restringir políticas 
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e práticas concorrenciais que visem a venda de 
produtos a preços mais baixos”. No entanto, é 
equivocado o raciocínio de que a lei n° 11.265/2006 foi 
alvo de veto presidencial. O documento enviado pela 
empresa notificada trata-se de mero parecer da Casa 
Civil, através da subchefia para assuntos jurídicos, 
mensagem n° 4, de 03 de janeiro de 2006, que veta 
o parágrafo único do artigo 4º. Assim, está em pleno 
vigor a legislação apontada na notificação.

5. Educação e Informação sobre alimentação 
para lactentes e crianças de primeira infância

Em relação aos textos informativos e 
educativos encontrados na Internet, os resultados 
apontaram que a maioria das empresas acatou os 
termos das notificações encaminhadas pela IBFAN e 
IDEC. No entanto, persistem algumas divergências de 
interpretação, pois algumas alegam que o conteúdo 
do site é apenas educativo e fornecem orientações 
sobre alimentação em geral e não sobre a adequada 
utilização de produtos, inclusive estimulando a 
prática do aleitamento materno.  

A IBFAN defende a idéia de que prover 
informações sobre alimentação infantil e saúde é, 
primordialmente, uma responsabilidade do Sistema 
Único de Saúde (SUS). O conflito de interesses 
estará presente sempre que as empresas produtoras 
e ou comercializadoras dos produtos abrangidos 
pela NBCAL e Lei 11.265/2006 venham a produzir ou 
patrocinar materiais educativos sobre alimentação 
de lactentes e crianças pequenas.

A este respeito, vale destacar que a Novartis 
Biociências S/A, respondeu a notificação e apesar 
de não concordar com os termos, respondeu: 
“considerando que entendemos e acolhemos as 
ações praticadas por V. Sas no intuito de buscar as 
melhores e mais saudáveis práticas de aleitamento 
materno em nosso país providenciamos de imediato, 
a retirada de nosso site das informações indicadas 
na citada Notificação, a fim de permanecermos 
plenamente alinhados com esta Instituição”. 

No entanto, por meio de sua assessoria jurídica, 
a resposta da empresa suscita suposto conflito 
aparente de normas, digam-se, artigos do mesmo 
texto legal, ao dizer que o conceito de material 
educativo limita-se apenas a produtos, enquanto 
que o artigo oitavo fala em alimentação de lactentes, 
concluindo, erroneamente, que alimentação não é 
considerada produto, portanto, é possível a edição de 
material educativo de alimentos. Contudo, segundo 
parecer jurídico, esta não é a melhor interpretação. 
A  NBCAL tem como objetivo contribuir para a 
adequada nutrição dos lactentes e das crianças de 
primeira infância por meio da regulamentação da 

promoção comercial e orientação do uso apropriado 
dos alimentos para lactentes e crianças de primeira 
infância, bem como o uso de mamadeiras, bicos e 
chupetas, entre outros meios previstos no art. 1° da 
Portaria n° 2.051/2001.

Logo, neste artigo, o texto legal é claro 
quanto à intenção do legislador em regulamentar 
os produtos destinados a lactentes e crianças de 
primeira infância, apresentando cláusula específica, 
que vem respaldada no art. 2° da mesma norma. 
Eis que o caput deste artigo afirma o âmbito de 
abrangência da NBCAL, explicando o que se deve 
entender por produtos, in verbis:  

“Art. 2°. Esta Norma aplica-se à promoção 
comercial e às orientações de uso dos 
seguintes produtos, fabricados ou não no 
País ou importados [...].

Nesta definição do âmbito de abrangência 
estão todas as fórmulas infantis, alimentos (p.ex. 
leite fluidos, leite em pó, alimentos de transição, 
alimentos à base de cereais indicados para lactentes 
e ou crianças de primeira infância, entre outros), 
inclusive, bicos, chupetas e mamadeiras.

Assim, não há que se falar em conflito entre 
os artigos mencionados na resposta desta empresa 
à nossa notificação. É óbvio que, ao mencionar que 
material educativo é todo aquele material escrito 
ou audiovisual destinado ao público em geral, tais 
como: folhetos, livros, artigos em periódico leigo, 
fitas cassete, fitas de vídeo, internet e outras formas 
que visem orientar sobre a adequada utilização 
de produtos destinados a lactentes e a crianças 
de primeira infância, a Norma está se referindo, 
justamente, àqueles produtos definidos nos incisos 
do art. 2°, inclusive alimentação – para não dizer 
produtos alimentícios.

É legal, portanto, a proibição da produção de 
materiais educativos que tratam da alimentação 
de lactentes por distribuidores, importadores e 
ou fabricantes de produtos cobertos pela NBCAL, 
digam-se, todos os produtos alimentícios previstos 
no repisado art. 2° e seus incisos.

Ademais, o que se verificou no site da Novartis 
(Lillo by Gerber) é uma clara orientação de “Como 
utilizar adequadamente a mamadeira” e mamadeira 
é um produto abrangido pela NBCAL.  Além disso, 
é proibido nos materiais educativos e técnico 
científicos usar imagens ou textos de profissionais e 
autoridades de saúde, recomendando ou induzindo 
uso de chupetas bicos ou mamadeiras ou alimentos 
substitutos do leite materno.
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No exemplo a seguir, o texto informativo 
indica um produto rico em ferro para prevenir 
anemia: “Após os seis meses de vida, a chance de o 
bebê desenvolver anemia por deficiência de ferro é 
elevada. Portanto, veja algumas dicas para melhorar 
o aproveitamento do ferro dos alimentos: na 
alimentação complementar, você deve prestar muita 
atenção na escolha dos alimentos para que sejam ricos 
em ferro, como as carnes, as hortaliças folhosas e as 
leguminosas. É muito importante associar a vitamina 
C (das frutas) às refeições, para melhorar a absorção 
do ferro. Evite oferecer leite e derivados, chás e mate 
junto às refeições, pois substâncias destes alimentos 
reduzem a absorção do ferro. A OMS recomenda o 
consumo de alimentos fortificados com ferro para 
prevenir a anemia ferropriva. Os Cereais Gerber, por 
exemplo, são ricos em ferro”. 

A Kuka Produtos Infantis Ltda, após ser 
notificada, corrigiu parcialmente o conteúdo, no 
entanto manteve em seu site algumas informações 
sobre alimentação de lactentes:

“Descobrindo cores, sabores, aromas e 
texturas

Quando chegar a hora de passar do leite para a 
fruta, apresente as novidades separadamente, para 
que a criança identifique os sabores. As papinhas 
devem ser amassadas com o garfo para estimular a 
mastigação. De vez em quando vale fazer junto com 
seu filho desenhos com a comida, como carinhas, 
barquinhos, etc.”  (www.kuka.com.br, 18/04/08)

“Experimente o salgado Depois das frutas, a 
batata, a cenoura e a abobrinha são as mais próximas 
a ingressar no cardápio do nenê. Vocês devem 
proceder da mesma maneira que fizeram com as 
frutas, oferecendo uma a uma. Depois de tornar 
essa refeição familiar, o próximo passo é acrescentar 
a proteína da carne, que pode ser bovina, de frango 
ou peixe.”  (www.kuka.com.br, 18/04/08)

6.  Educação e informação em Serviços de 
Saúde

A Present-Service Brasil distribuía um kit 
contendo um manual informativo sobre cuidados 
com o bebê, no qual apresentava um capítulo sobre 
a alimentação artificial. Ao ser informada sobre 
estar em desacordo com a legislação respondeu 
o que segue: “A Present-Service Brasil, filial no 
Brasil de um Grupo de Empresas Alemãs, dedicada 
à área de Marketing Direto, com experiência no 
mercado europeu há mais de 40 anos, vem a público, 
esclarecer que após ter recebido denúncia da IBFAN 
Brasil tem demonstrado todos os esforços para 
solucionar os problemas encontrados pela entidade. 
O guia “Manual do Bebê” foi retirado imediatamente 

de circulação do Kit “Meu Bebê”. Neste momento, 
encontra-se em processo de revisão e a versão 
atualizada já foi encaminhada ao IBFAN para sua 
apreciação. No que tange a conter, em tal Kit, uma 
caixa de chá Dr. Oetker, temos a informar que o 
produto é para consumo exclusivo da mãe e não 
do bebê, inclusive está expressamente inserido em 
seu rótulo que é indicado para crianças a partir de 4 
anos. No que tange à interpretação de entendimento 
em relação aos produtos inseridos no Kit, estamos 
iniciando uma pesquisa, a qual avaliará formas de 
reforçar a informação de que se trata de produtos 
indicados para crianças a partir de quatro anos.”

A opinião da IBFAN é de que, apesar de 
a intenção ser de informar sobre o tema, essas 
orientações devem ser oferecidas individualmente 
considerando as necessidades de cada mãe e cada 
bebê. Orientações generalizadas sobre a alimentação 
artificial podem induzir ao desmame precoce e os 
serviços de saúde devem zelar para que as mães 
sejam orientadas e assistidas corretamente para o 
início e a manutenção da amamentação

7. Rotulagem
7.1 Rótulos de produtos de origem vegetal de mesma 
finalidade que o leite

A Olvebra Industrial S.A. foi notificada por 
utilizar, no rótulo do produto Alimento com soja 
rico em vitaminas e minerais – Alternativa ao leite 
– sabor natural – Soymilke, expressão que indica 
o produto como apropriado para a alimentação 
infantil e por usar informações que podem induzir o 
consumo baseado em falso conceito de vantagem ou 
segurança. A respeito da denominação que identifica 
o produto como apropriado para a alimentação 
infantil “Por não conter lactose, pode ser consumido 
por crianças com problemas de ingestão deste 
açúcar” a empresa discorda afirmando que “em 
momento algum refere ser o alimento mais indicado 
para o público infantil”, mas apresenta-se como 
uma solução às crianças que possuam intolerância à 
lactose. E em relação às informações do rótulo que 
podem induzir o consumo do produto baseado em 
falso conceito de vantagem ou segurança “Linha 
Soymilke, nutricionalmente equilibrado, portanto, 
adequado para ser utilizado como substituto do 
leite animal. Além disso, Soymilke é adicionado de 
vitaminas e minerais, o que torna o produto ainda 
mais nutritivo.” A empresa afirma que os dizeres 
apenas descrevem características do produto e 
que por ser enriquecido com vitaminas e minerais, 
obviamente torna o produto mais nutritivo.

A opinião da IBFAN é de que expressões como 
“nutricionalmente equilibrado” e “adicionado de 
vitaminas e minerais o que torna o produto ainda 
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mais nutritivo” infringem as legislações em questão, 
pois podem induzir o consumo do produto baseado 
em falso conceito de vantagem ou segurança, na 
medida em que transmitem ao consumidor a idéia de 
que o uso deste produto é suficiente para o equilíbrio 
de sua dieta, o que não é verdade. Alcançar uma 
alimentação equilibrada depende da composição 
de uma dieta como um todo, de acordo com as 
necessidades nutricionais de cada indivíduo, portanto 
não pode ser atribuída ao consumo de apenas um 
único alimento.  Além disso, é de responsabilidade 
médica ou de nutricionista a indicação de substitutos 
alimentares em casos de intolerância ou alergias 
alimentares. 

A Unilever Brasil Alimentos Ltda. foi notificada 
por apresentar, no rótulo do produto Alimento com 
soja Original – ADES, informações que podem induzir 
o uso do produto baseado em falso conceito de 
vantagem e segurança e por não constar no rótulo 
a frase de advertência exigida pela legislação. Em 
relação a estas questões a empresa informou que 
o referido produto não é indicado para lactentes e 
crianças de primeira infância, mas sim a consumidores 
com intolerância a lactose e ou dislipidemia e está 
enquadrado em legislação específica, RDC 91/2000 
– Regulamento Técnico para Fixação de Identidade 
e Qualidade de alimento com soja, a qual veda 
a utilização da expressão “leite de soja” como 
designação do produto.

A Usina de Beneficiamento de Leite Latco Ltda. 
foi notificada em relação ao rótulo do Alimento com 
soja – sabor original Soy Teen por utilizar expressões 
que podem induzir o uso do produto baseado em 
falso conceito de vantagem e segurança e por não 
constar frase de advertência no rótulo, conforme 
exigido pela legislação. A empresa respondeu que o 
produto registrado como “alimentos e bebidas com 
informação nutricional complementar”, seguindo 
a resolução RDC 278/2005, é indicado para jovens 
e adultos e não especificamente para lactentes e 
crianças de primeira infância.

Entretanto, a Lei 11.265/2006 e a RDC 222/2002 
incluem em seu âmbito de aplicação os leites fluidos, 
leites em pó, leites modificados e similares de origem 
vegetal, deixando claro que tal produto está obrigado 
a cumprir tais legislações. Sob nosso ponto de vista 
o produto e sua forma de apresentação podem 
induzir o consumidor a erro, visto que na prática este 
produto pode ser utilizado em substituição aos leites 
em geral.  

O fato é que a saúde das crianças pequenas é 
posta em risco, pois o consumidor não é obrigado a 
saber para que faixa etária tal produto é destinado.  
Desta forma, a opinião da IBFAN é de que os 
órgãos reguladores deveriam exigir do fabricante a 
inclusão da faixa etária no rótulo destes alimentos, 

pois os lactentes também são consumidores com 
intolerância a lactose e dependem da escolha de 
outros consumidores para uma alimentação segura.

7.2 Alimentos de transição e à base de cereais indicados 
para lactentes e/ou crianças de primeira infância, bem 
como outros alimentos ou bebidas à base de leite ou não 
quando comercializados ou de outra forma apresentados 
como apropriados para a alimentação de lactentes e 
crianças de primeira infância.

A Allbrands Indústria de Alimentos Ltda., foi 
notificada em relação ao Mingau de Arroz Lillo by 
Gerber, por apresentar informações que podem 
induzir o uso do produto baseado em falso conceito 
de vantagem ou segurança, no rótulo do produto. 
Além disso, apresenta orientações educativas 
sobre alimentação e desenvolvimento do lactente 
“A partir de 7 meses o seu filho iniciará uma nova 
fase de introdução dos alimentos sólidos para 
complementação do leite materno. A introdução 
dos novos alimentos contribui para o crescimento 
e desenvolvimento das crianças. Nesta fase, é 
importante estimular seu filho a utilizar as mãos para 
segurar utensílios como copos, canecas e colher. 
Dependendo de cada criança, começam a aparecer 
os dentinhos e ela começa a se sentar sozinha”. A 
empresa respondeu informando que a embalagem 
do produto foi desenvolvida pela Gerber do Brasil 
com a devida aprovação da Gerência de Alimentos 
para Fins Especiais (GPESP) da ANVISA e que a 
frase “o cereal de arroz Lillo by Gerber fornece ao 
seu filho um alimento com 9 vitaminas e 6 minerais, 
importantes para esta fase da criança” apenas elucida 
a quantidade de nutrientes presentes no produto. 

Para a IBFAN, a informação sobre a quantidade 
de vitaminas e minerais, bem como as orientações 
educativas sobre desenvolvimento e alimentação 
da criança pequena, presentes na embalagem, são 
estratégia de promoção do produto, podendo induzir 
o consumidor ao uso baseado em falso conceito de 
vantagem. Os nutrientes necessários ao crescimento 
e desenvolvimento da criança podem ser obtidos 
por meio de uma alimentação caseira, composta por 
alimentos in natura. Além disso, já foi mencionado 
neste relatório que a IBFAN defende a idéia de que 
prover informações sobre alimentação infantil e 
saúde é, primordialmente, uma responsabilidade do 
SUS, evitando o conflito de interesses.

A Nestlé Brasil Ltda., em relação à Aveia em 
flocos Neston, foi notificada por identificar o produto 
como apropriado para alimentação de lactente 
menor de seis meses de idade, não constando no 
painel principal a idade a partir da qual o produto 
pode ser utilizado, além de apresentar informações 
que podem induzir o uso do produto baseado em 
falso conceito de vantagem ou segurança e não 
apresentar a frase de advertência exigida pela 
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legislação. A Nestlé respondeu que não indica o 
produto para lactentes e crianças pequenas, nem 
mesmo apresenta ilustração, desenhos ou textos que 
remetam a este universo. Porém, a frase constante 
do rótulo afirma que a referida aveia é indicada para 
crianças, jovens e adultos. Segundo a Lei 11.265/2006, 
artigo 3°, inciso VII, criança é o indivíduo até doze 
anos de idade incompletos, não excluindo, portanto 
aquelas até três anos. 

A IBFAN sugere que se a empresa não considera 
os lactentes e crianças de primeira infância como 
público alvo deste produto, deveria inserir no rótulo 
a idade a partir da qual ele pode ser utilizado, ou 
então, retirar a expressão criança desta embalagem.

7.3 Fórmulas infantis

A Support Produtos Nutricionais Ltda. foi 
notificada em relação às Fórmulas Aptamil AR e 
Pregomin por indicar, em seus rótulos, condições de 
saúde para as quais o produto deve ser utilizado e 
por não constar a frase de advertência exigida pela 
legislação. A empresa esclareceu que tais produtos 
são registrados como alimentos para dietas enterais, 
estando sujeitos à Resolução 449/99 e são destinados 
à nutrição de indivíduos acometidos por patologias 
e distúrbios que implicam em tratamento tanto 
nutricional quanto medicamentoso e, portanto não 
são fórmulas infantis.

No entanto o rótulo do Aptamil AR pode 
ser facilmente confundido com o Aptamil 1 e 2, 
fórmulas infantis para lactentes e de seguimento 
para lactentes. Portanto, apesar de legalmente não 
serem classificadas como fórmulas infantis podem 
ser facilmente confundidas pelo consumidor. Além 
da semelhança do rótulo e da marca, a disposição de 
ambos os produto, no comércio varejista, em mesmas 
ou em prateleiras próximas podem confundir o 
consumidor. 

Assim, em reunião solicitada pela empresa, no 
IDEC, a IBFAN sugeriu modificações no rótulo e maior 
destaque nas frases de advertência que indicam que 
seu uso deve ser prescrito somente por médico ou 
nutricionista.

A Nestlé Ind. e Com. de Produtos Nutricionais 
e Hospitalares Ltda. foi notificada em relação ao 
produto Meritene por apresentar denominações 
que tentam identificar como apropriado para 
alimentação de lactente menor de seis meses de 
idade, apresentar expressões que podem induzir 
o uso do produto baseado em falso conceito de 
vantagem ou segurança, não constar a idade a partir 
da qual o produto pode ser utilizado nem mesmo a 
frase de advertência exigida pela Lei 11.265/2006. 

No entanto, a empresa informou que o 
produto não é registrado pela ANVISA como uma 

fórmula infantil, mas sim como “alimento adicionado 
de nutrientes essenciais”, não estando, portanto 
obrigada a cumprir a NBCAL e Lei 11.265/2006. Alega 
que a frase “ideal para consumo de toda a família”, 
constante do rótulo do produto, “é mensagem lúdica 
aos consumidores, deixando a conotação de que o 
produto pode ser consumido por qualquer membro 
saudável que tenha por valores nutricionais diários a 
base de 2.000 kcal”. 

A opinião da IBFAN é que não cabe ao 
consumidor interpretar mensagem subjetiva ou 
mesmo conhecer as recomendações dietéticas para 
cada faixa etária para então definir se o produto 
é, ou não, indicado para crianças menores de três 
anos. Assim, apesar de tratar-se de produto indicado 
para adultos saudáveis, sugere-se uma revisão para 
possível mudança do rótulo.

7.4 Rótulos de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores 
de mamilo

A ED CLE Ind. e Com. de Produtos Infantis Ltda. 
foi notificada, em relação ao bico para mamadeira 
Fly, por utilizar expressão que identifica o produto 
como apropriado para uso infantil e informação que 
pode induzir o uso do produto baseado em falso 
conceito de vantagem ou segurança. A empresa 
respondeu informando que “desde a aprovação 
da malfadada Lei nº 11.265/2006, todo o setor da 
puericultura vem batalhando para adequar suas 
atividades aos ditames legais e ainda sobreviver no 
mercado produtivo gerando empregos e riquezas 
[...]”. Informa também que “os produtos fiscalizados 
não são maléficos para a saúde como se alardeou, 
muito antes contrário, alguns, como os bicos de 
mamadeira produzidos pela Ed Cle Ind. Com. Ltda, 
trazem benefícios às crianças”. Acrescentam ainda 
que de fato o produto em questão “colabora para 
evitar a cólica na medida em que possui dispositivo 
que evita a ingestão de bolhas de ar durante o uso, 
tecnologia obtida às custas de muito investimento 
em pesquisa e por procurar a empresa oferecer ao 
consumidor um produto seguro e eficaz. De modo 
que nada há de errado na indicação contida em seu 
rótulo”. Em relação à expressão “alegria da criança” 
a empresa informou que “é difícil afirmar que uma 
frase como esta indica que o produto é apropriado 
para uso infantil ou não (isso sem perder de vista que 
o produto é, sim, apropriado)”. Além de todas estas 
considerações a empresa se compromete a submeter 
esta questão à apreciação do órgão competente.

Inúmeros trabalhos científicos comprovam os 
benefícios da amamentação e os malefícios do uso 
de bicos. Sobre o uso de mamadeiras, além de maior 
risco de contaminação, sabe-se que o uso destes 
artefatos favorece o desmame precoce (França e col., 
2008).  Por outro lado a cólica do lactente, apesar de 
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condição transitória e sem risco de mortalidade ou 
interferência no crescimento dos bebês, é condição 
extremamente estressante para os familiares, 
devido ao choro excessivo dos bebês. Sua etiologia 
continua pouco esclarecida, mas estudiosos do 
assunto apontam para uma imaturidade ou alergia 
gastrintestinal, intolerância ao leite de vaca, má 
absorção, refluxo-gastresofágico, tensão dos pais 
e dos familiares. Achados científicos mostram uma 
maior freqüência de cólica em crianças desmamadas 
do que em relação às amamentadas (Saavedra e col., 
2003; Kosminsky e Kimura, 2004). 

 Considerando o que descreve a literatura nota-
se que as alegações da empresa não configuram 
verdades científicas, mas sim uma clara intenção de 
promover seu produto, por meio do apelo à suposta 
prevenção da cólica, manifestação clínica que afeta 
os lactentes na fase inicial da vida e que aflige grande 
número de mães e familiares. O uso da expressão 
“Alegria da criança” no rótulo do produto, parece 
buscar uma identificação do produto à idéia de uma 
criança saudável e feliz, que sentirá grande prazer 
em utilizar o artefato. 



Parte V
Principais problemas encontrados e
 medidas que deveriam ser adotadas

Rosana De Divitiis
e Jeanine Maria  Salve
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O monitoramento 2007/2008 apontou que 
persistem as violações à NBCAL e Lei 11.265/2006, 
para as quais é necessária a adoção de medidas 
urgentes. No Anexo IV encontram-se as tabelas com 
as violações por empresas.

A – ROTULAGEM
A1. Principais problemas encontrados

• Produtos de origem vegetal de mesma 
finalidade que o leite: não apresentam frases 
de advertência ou a mesma não está em 
destaque, uso de falso conceito de vantagem 
ou segurança.

• Alimentos de transição à base de cereais: uso 
de falso conceito de vantagem ou segurança, 
não apresentam a frase de advertência, não 
indicam a idade a partir da qual o produto 
pode ser utilizado.

• Chupetas, bicos e mamadeiras: comercializados 
sem rótulos ou embalagens.

• Mamadeiras: identificam o produto como 
apropriado para uso infantil, uso de falso 
conceito de vantagem ou segurança, rótulo 
dentro do produto só podendo ser lido 
após a compra do produto, não apresentam 
instruções de uso seguro ou estão incompletas, 
apresentação especial do produto, presença 
de ilustração de criança, frase de advertência 
sem destaque.

• Chupetas: apresentação especial, frase de 
advertência sem destaque, instruções de uso 
seguro incompletas, uso de falso conceito 
de vantagem ou segurança, ilustração 
humanizada, falta de informação sobre número 
do lote e data de fabricação e validade.

A.2 - Medidas que deveriam ser adotadas

• Aplicar as penalidades previstas em lei para 
as empresas que se encontram em desacordo 
com a legislação vigente.

• Comunicar as demais empresas, por meio de 
suas associações, acerca da necessidade de 
adequação de sua rotulagem.

• Comunicar as associações comerciais sobre a 
necessidade de cumprir a RDC 222/2002 no que 
se refere à venda de produtos sem embalagens 
e sem identificação do fabricante.

• Capacitar técnicos do Sistema de Vigilância 

Sanitária para a compreensão da importância 
do problema e sobre a necessidade de avaliar 
adequadamente as propostas apresentadas 
pelas empresas antes da aprovação de seus 
rótulos.

B – PROMOÇÃO COMERCIAL
B1. – Principais problemas encontrados

• Anúncio, tanto de fórmulas infantis quanto de 
mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de 
mamilo nas páginas eletrônicas institucionais.

• Anúncio de outros alimentos nas páginas 
eletrônicas sem as frases de advertência 
exigidas.

• Promoção de fórmulas infantis, bicos, 
mamadeiras e chupetas em estabelecimentos 
comerciais.

• Promoção de produtos sem as frases de 
advertência exigidas nos estabelecimentos 
comerciais e em seus folhetos promocionais.

• Exposição especial de mamadeiras e chupetas 
por meio de embalagens fantasia.

B2. – Medidas que deveriam ser adotadas

• Aplicar as penalidades previstas em Lei para 
as empresas que se encontram em desacordo 
com a legislação vigente.

• Comunicar as demais empresas por meio de 
suas associações acerca de necessidade de 
adequação de suas páginas eletrônicas.

• Comunicar as associações comerciais sobre 
a necessidade de cumprir a NBCAL e a Lei 
11.265/2006 no que se refere às promoções 
comerciais em pontos de vendas e em folhetos 
promocionais.

C.- MATERIAL EDUCATIVO
C1 – Principais problemas encontrados

• Orientações sobre alimentação de lactentes 
em metade das páginas analisadas.

• Distribuição de KIT contendo manual com 
orientações sobre alimentação artificial, com 
endosso do profissional de saúde.

• Orientação sobre alimentação de crianças de 
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primeira infância, sem as informações exigidas 
pelos dispositivos.

C2. – Medidas que deveriam ser adotadas

• Aplicar as penalidades previstas em Lei para 
as empresas que se encontram em desacordo 
com a legislação.

• Comunicar as empresas por meio de suas 
associações, acerca da necessidade de 
adequação das páginas eletrônicas

• Comunicar os conselhos profissionais sobre sua 
responsabilidade em informar os profissionais 
da área de saúde quanto ao cumprimento da 
Portaria 2.051/2001 e Lei 11.265/2006

Implementação da NBCAL e Lei 11.265/2006

Tanto a NBCAL quanto a Lei são instrumentos 
que visam proteger a amamentação, com a finalidade 
de garantir que todas a crianças recebam apenas 
leite materno nos seis primeiros meses de vida e, que 
após esse período, continuem sendo amamentados 
pelo menos até os dois aos e passem a consumir 
alimentos apropriados para a idade.

As revisões na NBCAL em 1992 e 2001 e a 
publicação de uma Lei federal não foram suficientes 
para coibir algumas práticas não éticas de fabricação, 
comércio e publicidade. 

Espera-se que este relatório tenha 
esclarecido, que no cotidiano não tem sido simples 
harmonizar os dispositivos da Lei  frente à NBCAL. 
Conforme  a  Portaria 2.051/2001 a proteção legal do 
aleitamento materno e da saúde dos lactentes é uma 
responsabilidade de vários atores e, considerando as 
violações aqui apresentadas, conclama-se aos órgãos 
pertinentes que promovam rigorosa fiscalização 
sobre os produtos, fabricantes e comerciantes do 
setor, com vistas a exigir o cumprimento destes 
dispositivos. Quanto aos profissionais de saúde, 
almeja-se que se tornem conhecedores deste tema 
e contribuam com sua divulgação e cumprimento 
como forma de garantir a amamentação como um 
direito humano. Do governo espera-se, por meio 
do Ministério da Saúde e outros parceiros, com a 
participação da sociedade civil, que a Lei 11.265/06 seja 
adequada em seu teor e, sobretudo regulamentada, 
sem, contudo, perder os aspectos já conquistados 
com as revisões da NBCAL.



Parte VI
Alimentação infantil, direitos humanos e

segurança alimentar e nutricional

Tereza Setsuko Toma
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“O dever do Estado de garantir que as 
mães sejam bem informadas deve ser vista 
como parte do dever maior de estabelecer 
condições que facilitem práticas de 
alimentação infantil consistentes. Isso 
significa que as mães não devem ser 
obrigadas a alimentar segundo regras 
particulares ditadas pelo Estado, mas que 
este último deve garantir que elas sejam 
apoiadas e capacitadas para fazer boas 
escolhas alimentares. Ou seja, as crianças 
devem ser vistas como indivíduos que têm 
o direito à amamentação, não no sentido 
de que a mãe é obrigada a amamentar e 
sim de que ninguém pode interferir no 
direito da mãe amamentar sua criança. 
A amamentação deve ser vista como um 
direito conjunto da mãe e da criança.” 
(Kent, 2006).

A alimentação infantil adequada é um direito 
humano básico

A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
diz em seu artigo 25 que “toda pessoa tem o direito 
a um padrão de vida adequado para a saúde e 
bem estar de si mesma e de sua família, incluindo 
a alimentação...”. É neste contexto que se deve 
pensar o direito da criança à alimentação e nutrição 
adequadas (Kent, 2006). 

A Convenção dos Direitos da Criança, aprovada 
em 1990, reafirma em seu artigo 24º que “as partes 
envolvidas reconhecem o direito da criança de gozar 
do mais elevado padrão de saúde...” e solicita que 
sejam tomadas medidas para “combater as doenças 
e a desnutrição... por meio da provisão de alimentos 
nutritivos, água limpa e atenção à saúde” (Kent, 
2006).

Abordar o tema da alimentação sob a 
perspectiva dos direitos humanos contribui para 
a discussão das responsabilidades de cada uma 
das partes interessadas. A segurança alimentar 
trata exatamente de como a sociedade organizada 
e os governantes, por meio de políticas públicas 
adequadas, podem atuar no sentido de garantir a 
todos os cidadãos o direito humano à alimentação 
adequada (Valente, 2002). 

No caso da criança pequena, em que o leite 

materno é comprovadamente o alimento ideal, 
completo e inigualável, particularmente nos seis 
primeiros meses de vida, torna-se obrigatório realizar 
esforços para sua preservação.

Há, no entanto, vários interesses em jogo e 
cada qual precisa ter o conhecimento necessário 
para cumprir seu papel de maneira apropriada, desde 
a mãe, o pai, os serviços e profissionais de saúde, até 
os fabricantes, os comerciantes e os governantes.

O aleitamento materno protege as crianças 
contra infecções e doenças da vida adulta

A cada ano ainda morrem mais de dez milhões 
de crianças menores de cinco anos no mundo. Na 
região das Américas, Brasil e México estão entre os 
42 países em que ocorre a maioria dessas mortes 
(Victora e Barros, 2005). 

A amamentação e a alimentação complementar 
estão incluídas entre as 23 intervenções em 
sobrevivência infantil que são consideradas viáveis, 
efetivas e de baixo custo. 

A amamentação protege as crianças contra 
infecções gastrintestinais e respiratórias, tanto 
em países em desenvolvimento quanto nos 
desenvolvidos. Tal proteção é maior quando a criança 
é amamentada de forma exclusiva e por tempo 
prolongado (Kramer e col., 2001).

Com relação aos efeitos de longo prazo, 
observou-se que a amamentação também protege 
as crianças contra algumas doenças da vida adulta. 
Crianças amamentadas apresentam, posteriormente, 
valores mais baixos de pressão sanguínea e colesterol 
total e menos chance de sobrepeso, obesidade e 
diabetes tipo 2. Além disso, apresentam melhor 
desempenho em testes de inteligência (Horta e col., 
2007).

O aleitamento materno protege as mulheres 
contra o câncer de mama e aumenta o intervalo 
das gestações

As implicações da amamentação para a saúde 
materna ainda precisam ser mais amplamente 
estudadas (Toma e Rea, 2008). 

A proteção contra câncer de mama está bem 
estudada. Uma revisão de estudos realizados em 30 
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países sugere que o aleitamento materno pode ser 
responsável por 2/3 da redução estimada no câncer 
de mama. A amamentação é tanto mais protetora 
quanto mais prolongada. 

  A amamentação também está relacionada à 
amenorréia no pós-parto e ao maior espaçamento 
entre as gestações. Outros benefícios para a mulher 
que amamenta são: o retorno mais precoce ao peso 
pré-gestacional e o menor sangramento uterino após 
o parto e, conseqüentemente, menos anemia.    

A não amamentação implica em custos 
econômicos para a família e a sociedade

A falta do aleitamento materno tem também 
implicações econômicas para as famílias e a sociedade. 
Contudo, o valor econômico do aleitamento materno 
ainda tem sido pouco considerado nos cálculos 
orçamentários das famílias e dos governos.

Nos Estados Unidos, estima-se que para cada 
bebê amamentado durante seis meses, o governo 
poderia economizar de 450 a 800 dólares em custos 
de atenção à saúde e programas de bem-estar social 
(Araújo e col., 2004). 

O custo do uso da fórmula infantil varia entre 
os países, sendo especialmente caro nos países em 
desenvolvimento. Enquanto na Inglaterra o custo da 
alimentação com fórmula é aproximadamente 2% do 
salário mínimo, nos países em desenvolvimento esse 
valor pode variar entre 10 e 80% do salário mínimo 
(Araújo e col., 2004).

A economia alcançada com uma criança 
amamentada poderia ser revertida em benefício de 
uma melhoria na alimentação da própria mãe e da 
família. Estudo realizado em Brasília comparou o 
custo de complementar a alimentação da mãe que 
amamenta com o custo do uso de fórmulas infantis 
ou leite de vaca para alimentar um bebê por seis 
meses. O acréscimo na dieta da mãe de alimentos do 
seu consumo habitual custou 8,7% do salário mínimo, 
em média. Em contrapartida, o custo da alimentação 
do bebê foi de aproximadamente 35% e 11% do salário 
mínimo, respectivamente, com o uso de fórmula 
infantil e leite tipo C (Araújo e col., 2004).

Riscos para a saúde da mãe e da criança e implicações 
econômicas para a família e a sociedade (extraído do Folheto 

para Ação da SMAM 2008)

Estratégia Global para a Alimentação de 
Lactentes e Crianças de Primeira Infância

Em 18 de maio de 2002, durante a 55ª Assembléia 
Mundial da Saúde (AMS) aprovou-se por consenso a 
Estratégia Global para a Alimentação de Lactentes e 
Crianças de Primeira Infância (EG). Ela é um guia para 
os países e tem como finalidade melhorar as práticas 
alimentares (OMS, 2005; IBFAN, 2002). 

 

Estratégia Global, capa da versão em português.
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A EG aborda a boa nutrição como um 
componente essencial da saúde e dos direitos 
humanos de mulheres e crianças, além de uma 
contribuição fundamental para a redução da pobreza 
e enfatiza a importância de se desenvolver ações 
voltadas para as mulheres e crianças que vivem em 
circunstâncias especiais, tais como:

• As crianças pequenas desnutridas, que 
precisam de acesso imediato a mais e melhores 
alimentos; 

• As crianças nascidas com baixo peso, para as 
quais o aleitamento materno é especialmente 
importante; 

• As crianças pequenas vítimas de emergências 
naturais ou provocadas pelo homem; 

• As mulheres infectadas pelo HIV que precisam 
de aconselhamento adequado para que tomem 
uma decisão informada sobre a alimentação 
infantil que melhor combine com sua situação 
e o apoio prático posterior; 

• Os grupos em desvantagem, como os órfãos 
e as crianças em instituições ou casas de 
adoção, mães adolescentes, mulheres com 
deficiências ou dependência, mães em 
prisões ou pertencentes a outros grupos em 
desvantagem.

Além disso, a EG afirma que os governos têm 
a obrigação primária de formular, implementar, 
monitorar e avaliar políticas e planos nacionais, 
assim como destinar os recursos adequados. Nesse 
sentido, a EG representa um instrumento poderoso 
de defesa e ação a ser usado por todas as partes 
interessadas. 

Um parágrafo especial é dedicado a fabricantes 
e distribuidores de alimentos processados 
industrialmente. Reconhecendo que “alimentos 
complementares de baixo custo, preparados 
com ingredientes disponíveis nas localidades, 
utilizando tecnologias adequadas de produção em 
pequena escala nas comunidades, podem ajudar 
no atendimento das necessidades nutricionais das 
crianças pequenas”, a EG convida as empresas a 
garantirem “que os alimentos processados... atendam 
aos padrões aplicáveis do Codex Alimentarius” e 
“que seu processo em todos os níveis atenda ao 
Código Internacional, às resoluções posteriores 
relevantes da AMS...”. 

Espera-se que a participação de uma ampla 
gama de atores políticos em seu desenvolvimento 
garanta um senso de propriedade e um alto nível 
de comprometimento. Colocar em prática todas 
as suas recomendações, no entanto, não é tarefa 
fácil, considerando os muitos obstáculos políticos e 
técnicos a serem vencidos. 

A IBFAN continuará a trabalhar para a proteção 
dos interesses das crianças pequenas contra os 
interesses camuflados das corporações industriais e 
comerciais.

O aleitamento materno exclusivo é a forma 
ideal de alimentar as crianças nos primeiros seis 
meses de idade

A Estratégia Global recomenda que as crianças 
sejam amamentadas de forma exclusiva até os 
seis meses. De acordo com a OMS, amamentação 
exclusiva significa que a criança recebe somente 
leite materno, diretamente da mama ou extraído, 
e nenhum outro líquido ou sólido, com exceção 
de gotas ou xaropes de vitaminas, minerais e/ou 
medicamentos (WHO, 2007).

A recomendação para amamentar 
exclusivamente até o sexto mês de vida é baseada 
em revisão extensa da literatura. Nenhuma pesquisa 
mostrou que amamentar por seis meses pode 
comprometer o ganho de peso ou altura. Por outro 
lado, não amamentar ou iniciar outros alimentos 
antes dos seis meses aumenta a chance da criança 
desenvolver uma série de doenças (Toma e Rea, 
2008; Sterken, 2008).

O aleitamento materno e os alimentos 
complementares apropriados são a forma ideal 
de alimentar as crianças depois dos seis meses 
de idade

A Estratégia Global recomenda que após os seis 
meses de idade as crianças recebam gradativamente 
uma alimentação complementar apropriada e 
continuem a ser amamentadas até pelo menos os 
dois anos. 

Muitas pessoas pensam que a amamentação 
não tem mais importância depois de um ano e 
recomendam o desmame. No segundo ano de vida, 
além da proteção contra doenças, meio litro de leite 
materno fornece 31% das necessidades diárias de 
energia, 38% de proteína, 45% de vitamina A e 95% 
de vitamina C (OMS, 1997). Portanto, o aleitamento 
materno continua a ser um importante aliado para a 
segurança alimentar das crianças depois de um ano 
de idade.

Como manter a amamentação junto com uma 
alimentação complementar apropriada, entretanto, 
continua a ser um desafio. Sabe-se que as crianças 
têm capacidade de controlar o apetite, portanto se 
receberem a energia necessária de outros alimentos 
diminuirão a ingestão de leite materno. Ou seja, 
o grau de substituição do leite materno pode ser 
influenciado pela freqüência e densidade energética 
dos alimentos, horário das mamadas e como são 
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oferecidos os alimentos (Dewey e Brown, 2003). 

Entre as recomendações úteis para uma 
alimentação apropriada nesta fase da vida incluem-
se:

• Amamentar de acordo com o desejo da 
criança

• Evitar o uso de mamadeiras

• Observar e responder aos sinais de fome e 
saciedade da criança

• Alimentar até que a criança recuse o alimento, 
sem forçá-la a comer

• Nos casos em que a grande preferência 
da criança pela amamentação prejudica o 
consumo de alimentos complementares, 
oferecê-los antes das mamadas.

 

Os dez passos para uma alimentação saudável 
na infância

O Ministério da Saúde resume em dez passos 
(MS, 2002), as orientações essenciais a serem 
trabalhadas junto às famílias de crianças menores de 
dois anos de idade:

Passo 1 • Dar somente leite materno até os seis 
meses, sem oferecer água,chás ou qualquer outro 
alimento.

Passo 2 • A partir dos seis meses, introduzir de forma 
lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite 
materno até os dois anos de idade ou mais.

Passo 3 • Após seis meses, dar alimentos 
complementares (cereais, tubérculos, carnes, 
leguminosas, frutas, legumes) três vezes ao dia, se 
a criança receber leite materno, e cinco vezes ao dia, 
se estiver desmamada.

Passo 4 • A alimentação complementar deve ser 
oferecida de acordo com os horários de refeição da 
família, em intervalos regulares e de forma a respeitar 
o apetite da criança.

Passo 5 • A alimentação complementar deve 
ser espessa desde o início e oferecida de colher; 
começar com consistência pastosa (papas/purês) e, 
gradativamente, aumentar a consistência até chegar 
à alimentação da família.

Passo 6 • Oferecer à criança diferentes alimentos 
ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação 
colorida.

Passo 7 • Estimular o consumo diário de frutas, 
verduras e legumes nas refeições.

Passo 8 • Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, 
refrigerantes, balas, salgadinhos e outras 
guloseimas, nos primeiros anos de vida. Usar sal com 

moderação.

Passo 9 • Cuidar da higiene no preparo e manuseio 
dos alimentos: garantir o seu armazenamento e 
conservação adequada.

Passo 10 • Estimular a criança doente e convalescente 
a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual 
e seus alimentos preferidos, respeitando a sua 
aceitação.

Os novos padrões de crescimento infantil da 
OMS

O ganho de peso é um dos principais 
parâmetros utilizados pelos profissionais de saúde 
para avaliar o crescimento de uma criança pequena 
e tomar decisões quanto à orientação alimentar. 

Durante anos, muitos países utilizaram como 
referencial as curvas NCHS (do Centro Nacional 
para Estatísticas em Saúde dos Estados Unidos). 
No entanto, no início dos anos 90 tornou-se claro 
que estas curvas eram inadequadas, sendo a crítica 
principal o fato de terem sido construídas a partir de 
crianças alimentadas com fórmulas industrializadas 
desde o nascimento. Quando os bebês amamentados 
eram avaliados por meio das curvas NCHS, eles 
pareciam estar aquém do esperado para sua idade. Os 
profissionais de saúde, ao interpretarem as curvas de 
uma forma estrita, acabavam por recomendar o uso 
de um complemento à amamentação para conseguir 
um ganho de peso mais rápido. Por isso, tais curvas 
foram consideradas potencialmente perigosas, uma 
vez que indutoras do desmame precoce (IBFAN, 
2007). 

Um novo padrão foi então desenvolvido pela 
OMS utilizando uma abordagem diferente. O ponto 
de partida foi definir as características essenciais 
para uma criança atingir plenamente seu potencial 
biológico de crescimento: ser amamentada de 
acordo com as recomendações internacionais da 
OMS; viver em ambiente domiciliar com condições 
sociais ou ambientais não restritivas ao crescimento; 
ter nascido a termo e não ser gemelar; ter mãe não 
fumante; estar protegida de doenças importantes. 
Além disso, buscou-se contemplar a diversidade 
étnica das crianças. 

O estudo que levou ao desenho das novas 
curvas incluiu cerca de 8500 crianças que atendiam 
aos critérios acima descritos e que viviam em seis 
deferentes países: Brasil, Gana, Índia, Noruega, Omã 
e Estados Unidos. 

Os novos Padrões de Crescimento Infantil da 
OMS foram disponibilizados no início de 2006 e já 
estão sendo adotados por muitos países, inclusive o 
Brasil. 
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Quais são as medidas que contribuem para 
melhorar as práticas de amamentação?

Em 1o de agosto de 1990, organizações não 
governamentais e representantes de governos de 40 
países, incluindo o Brasil, reunidos em Florença, Itália, 
firmaram a Declaração de Innocenti (OMS, 2005). 
Esta carta de compromissos contém os fundamentos 
para uma política de proteção, promoção e apoio do 
aleitamento materno:

• Estabelecer uma coordenação nacional 
para implementar as ações de incentivo ao 
aleitamento materno, 

• Transformar as rotinas das maternidades por 
meio da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, 

• Aprovar uma legislação trabalhista para 
permitir a amamentação entre as mulheres 
trabalhadoras e 

• Implementar o Código Internacional de 
Comercialização de Substitutos do Leite 
Materno. 

 Mais recentemente, foram incorporadas 
as propostas para implementar a alimentação 
complementar apropriada, assim como as ações 
nas situações de emergência, endemias e epidemias 
(como a Aids).

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) é 
uma ação extremamente efetiva para incentivar 
a amamentação

Em 1992, a OMS e o UNICEF lançaram a Iniciativa 
Hospital Amigo da Criança (IHAC) como estratégia 
para implantar os Dez Passos para o Sucesso do 
Aleitamento Materno. 

Os Dez Passos abaixo, publicados em 1989, 
resumem a política que todas as maternidades 
deveriam implantar para a proteção, promoção e 
apoio da prática do aleitamento materno.

Dez passos para o sucesso do aleitamento materno

Passo1 • Ter uma norma escrita sobre aleitamento 
materno, que deve ser rotineiramente transmitida a 
toda equipe de cuidados de saúde.

Passo 2 • Treinar toda a equipe de cuidados de saúde, 
capacitando-a para implementar a referida norma.

Passo 3 • Informar todas as gestantes sobre as 
vantagens e o manejo do aleitamento materno.

Passo 4 • Ajudar as mães a iniciar a amamentação na 
primeira meia hora após o parto.

Passo 5 • Mostrar às mães como amamentar e 
manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas 
de seus filhos.

Passo 6 • Não dar aos recém-nascidos nenhum outro 
alimento ou bebida além do leite materno, a não ser 
que haja uma razão aceitável.

Passo 7 • Praticar o alojamento conjunto - permitir 
que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por 
dia.

Passo 8 • Incentivar o aleitamento materno sob livre 
demanda.

Passo 9 • Não dar bicos artificiais ou chupetas a 
crianças que mamam no peito.

Passo 10 • Encorajar a formação de grupos de 
apoio à amamentação, para onde as mães devem 
ser encaminhadas logo após a alta do hospital ou 
ambulatório.

Desde o lançamento da IHAC, mais de 19000 
hospitais foram credenciados em 150 países. O 
processo de avaliação a que o hospital é submetido 
para receber o título da IHAC é padronizado e único 
em todo o mundo (UNICEF, 2005). Todo hospital que 
cumpre os Dez Passos e os demais requisitos exigidos 
em cada país, é credenciado como Amigo da Criança 
e recebe uma placa de certificação contendo a obra 
de Pablo Picasso intitulada “Maternidad”.

“Maternidad”, de Pablo Picasso.

 Estudos realizados em diferentes países 
consideram a Iniciativa Hospital Amigo da Criança 
uma ação extremamente efetiva, que tem levado ao 
aumento na prevalência e duração da amamentação 
exclusiva e total. 
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Uma avaliação das experiências dos países 
mostrou que propostas como os Dez Passos são 
facilmente compreendidas e aceitas, porém sua 
sustentabilidade parece mais efetiva quando 
vinculada a uma abordagem que inclui política, 
legislação, reforma do sistema de saúde e 
intervenções na comunidade (UNICEF, 2005).

Os desafios para a implementação da IHAC 
apontados por essa avaliação incluem:

• A grande rotatividade de profissionais da 
saúde; 

• As estratégias adotadas para controle e 
manutenção do padrão de qualidade dos 
hospitais credenciados; 

• Sua inclusão no orçamento dos governos; 

• Um adequado investimento no apoio à mãe 
após a alta da maternidade;

• Clareza sobre como lidar com as mulheres HIV 
positivo; 

• O aperfeiçoamento da atenção à mulher 
durante o trabalho de parto e o parto;

• Integração com outras iniciativas em apoio às 
Metas do Milênio para o Desenvolvimento. 

O Brasil foi um dos 12 primeiros países a 
incorporar a IHAC em sua política nacional de 
incentivo ao aleitamento materno. No entanto, 
adicionalmente são exigidos outros requisitos, 
aos quais tem sido atribuída parte da lentidão no 
processo de habilitação dos hospitais interessados 
(Lamounier, 2008). 

Esses outros requisitos exigidos no Brasil são:

1. Comprovar cadastramento no Cadastro 
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde.

2. Comprovar cumprimento à Norma Brasileira de 
Comercialização de Alimentos para Lactentes 
e Crianças na Primeira Infância.

3. Não estar respondendo à sindicância no 
Sistema Único de Saúde.

4.  Não ter sido condenado judicialmente, nos 
últimos dois anos, em processo relativo à 
assistência prestada no pré-parto, parto, 
puerpério e período de internação em unidade 
de cuidados neonatais.

5. Dispor de profissional capacitado para a 
assistência à mulher e ao recém-nascido no 
ato do parto.

6. Garantir, a partir da habilitação, que pelo 
menos 70% dos recém-nascidos saiam de alta 
hospitalar com o Registro de Nascimento Civil 
comprovado pelo Sistema de Informações 
Hospitalares, mediante incentivo instituído 
pela Portaria nº 938/GM, de 20 de maio de 
2002.

7. Possuir comitê de investigação de óbitos 
maternos, infantis e fetais implantado e 
atuante, que forneça trimestralmente ao 
setor competente da Secretaria Municipal de 
Saúde e/ou da Secretaria Estadual de Saúde as 
informações epidemiológicas e as iniciativas 
adotadas para a melhoria na assistência, para 
análise pelo Comitê Estadual e envio semestral 
ao Comitê Nacional de Prevenção do Óbito 
Infantil e Fetal.

8. Apresentar taxa percentual de cesarianas 
conforme a estabelecida pelo gestor 
estadual/municipal, tendo como referência as 
regulamentações procedidas do Ministério da 
Saúde.

9. Apresentar tempo de permanência hospitalar 
mínima de 24 horas para parto normal e de 48 
horas para parto cesariana.

10. Permitir a presença de acompanhante no 
Alojamento Conjunto.

Até agosto de 2007, foram credenciados 
337 Hospitais Amigos da Criança no país, assim 
distribuídos por região: Nordeste 153 (46%), Sudeste 
72 (21%), Sul 54 (16%), Centro-oeste 37 (11%) e Norte 
21 (6%). 

Na figura abaixo, observa-se uma tendência 
crescente no número de hospitais credenciados de 
1992 a 1996, seguido de queda e nova tendência 
a crescimento atingindo um pico em 2002. Após 
este período o processo de credenciamento vem 
diminuindo progressivamente, a ponto de nenhum 
hospital ter recebido o título de Amigo da Criança em 
2008.

 

Número de Hospitais Amigos da Criança no Brasil
(extraída de Lamounier e col., 2008)

A importância de manter o apoio na comunidade 
após a alta hospitalar

Sabe-se que para prolongar a duração da 
amamentação e da amamentação exclusiva é 
necessário continuar oferecendo apoio às mulheres 
após a saída do hospital. O apoio pode ser dado 
pelos profissionais nas unidades básicas de saúde, 



Violando as Normas 2008 81

nas visitas domiciliares ou por pessoas leigas da 
comunidade.

Duas estratégias estão em experimentação nos 
serviços de saúde: a Iniciativa Unidade Básica Amiga 
da Amamentação (IUBAAM) e a Rede Amamenta 
Brasil.

A IUBAAM foi lançada pela Secretaria Estadual 
de Saúde do Rio de Janeiro em 1999. À semelhança 
da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, ela propõe 
“Dez Passos para o Sucesso da Amamentação na 
Atenção Básica a Saúde”, recomendando a criação 
de uma norma escrita, capacitação e treinamento de 
toda a equipe da UBS, acolhimento e valorização das 
preocupações e dúvidas das gestantes e familiares 
sobre a prática do aleitamento materno.

Avaliações realizadas após a implantação da 
IUBAAM naquele Estado concluem que este tipo 
de iniciativa pode contribuir para o aumento da 
prevalência da amamentação exclusiva, além de 
possivelmente melhorar a relação custo-efetividade 
das ações de promoção do aleitamento materno 
(Oliveira e col., 2005; Cardoso e col., 2008).

Em 2008, o Ministério da Saúde lança a Rede 
Amamenta Brasil com o objetivo de mobilizar as 
Unidades Básicas de Saúde e as equipes do Programa 
Saúde da Família para o apoio do aleitamento 
materno na comunidade (MS, 2008a).

Método Mãe Canguru (MMC): uma forma de 
cuidado ao recém-nascido de baixo peso que 
contribui para a prática da amamentação

 O MMC tem sido apoiado em vários países 
como uma das ações dentro das políticas de atenção 
neonatal. 

Em 2000, o Ministério da Saúde lançou as 
diretrizes do método oferecendo parâmetros para a 
implantação de cada uma de suas etapas: 1. unidade 
neonatal, 2. alojamento canguru e 3. canguru 
ambulatorial/domiciliar. 

Nos anos seguintes, um projeto de 
disseminação envolvendo Ministério da Saúde, Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e Fundação ORSA viabilizou a realização 
de seminários e o estabelecimento de centros de 
referência regionais, assim como a capacitação de 
equipes de grande parte das unidades neonatais do 
país (MS, 2008b).

Segundo o Ministério da Saúde, de agosto 
de 2000 a setembro de 2005 foram realizados 
200 cursos de capacitação nos oito Centros de 
Referência, capacitando mais de  8000 profissionais 
de 313 maternidades. 

 

Método Mãe Canguru.

Um estudo de avaliação envolvendo 28 
hospitais do Estado de São Paulo, cujas equipes 
passaram pelos cursos do Ministério da Saúde até o 
ano de 2002, mostrou que os serviços se encontravam 
em estágios bastante heterogêneos de implantação 
do programa (Colameo e Rea, 2006). 

Foram identificadas como medidas facilitadoras 
para o processo do MMC: ser hospital-escola, ter sido 
credenciado como Hospital Amigo da Criança, dispor 
de Banco de Leite Humano e contar com mais de 12 
profissionais capacitados. 

A dificuldade das equipes dos hospitais em 
lidar com as famílias emerge como uma das possíveis 
barreiras para a implantação de todas as etapas 
previstas para o programa.

Em 2006 realizou-se uma avaliação da 
experiência brasileira. Concluiu-se que essa estratégia 
é eficaz, segura e capaz de promover a melhoria da 
qualidade da relação mãe-filho, o aumento do período 
de aleitamento materno e, conseqüentemente, a 
melhoria dos cuidados prestados à criança (MS, 
2008c). 

A Rede de Bancos de Leite Humano (BLH) 
atende à necessidade de bebês internados em 
unidades neonatais

O primeiro banco de leite humano no Brasil 
foi inaugurado em 1943, o Banco de Leite Humano 
do Instituto Fernandes Figueira, atual centro de 
referência nacional (Rede BLH, 2008).

Com a expansão dos BLH pelo país, cria-se em 
1998 a Rede Nacional de Bancos de Leite Humano, 
uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e 
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Fundação Oswaldo Cruz. Até junho de 2008, o Brasil 
contava com 191 bancos de leite humano e outros 10 
em fase de implantação, coletando em média 130 mil 
litros por ano (MS, 2008d).

Algumas mulheres quando estão amamentando 
produzem um volume de leite além da necessidade 
do bebê. O leite excedente possibilita que elas sejam 
doadoras. O leite materno doado, após passar por 
processo de pasteurização, atende à necessidade de 
muitos bebês doentes ou prematuros internados em 
unidades neonatais. 

Em 2003 foi instituído o Dia Nacional de 
Doação de Leite Humano, data em que se realizam 
ações de sensibilização da sociedade para ressaltar 
a importância da doação de leite materno (MS, 
2008e). 

Cartaz de lançamento da campanha do Dia Nacional de Doação 
de Leite Humano.

Cursos de capacitação são fundamentais para o 
aconselhamento em alimentação infantil

Os trabalhadores de saúde são muito 
importantes para colocar em prática as intervenções 
necessárias, porém com freqüência seu desempenho 
inadequado torna-se um problema. Uma pesquisa 
sugere que a distribuição de material escrito em geral 
é ineficiente, que a supervisão e auditoria costumam 
ser efetivos e que uma combinação de intervenções 
dá mais resultado do que uma intervenção isolada 
(Rowe e col., 2005).

Desde o lançamento da Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança, a OMS e o UNICEF têm se ocupado 
com a elaboração de propostas para capacitar 
profissionais de saúde em larga escala.

Entre os cursos da OMS traduzidos ao 
português encontram-se:

• Manejo e Promoção do Aleitamento Materno: 

curso de 18 horas para equipes de maternidades 
(MS, 2003).  

• Promoção do aleitamento materno nas 
instituições de saúde: curso intensivo para 
planejadores e gestores de saúde (OMS, 
1999). 

• Aconselhamento em amamentação: um curso 
de treinamento (OMS, 1997). 

• Aconselhamento em HIV e alimentação infantil: 
um curso de treinamento (OMS, 2003). 

• Aconselhamento em alimentação de lactentes 
e crianças de primeira infância: um curso 
integrado (OMS, 2006).

O Aconselhamento em amamentação, lançado 
em meados da década de noventa foi traduzido, 
avaliado e bem aceito aqui no Brasil. O Ministério da 
Saúde o levou para várias regiões do país, capacitando 
facilitadores em seus centros de referência (Rea, 
2003).

 

Projeto de Lei amplia a licença maternidade até 
os seis meses

A Constituição Federal garante às mães 120 dias 
de licença maternidade, sem prejuízo do emprego e 
salário. Após o retorno ao trabalho, as mulheres têm 
direito a duas pausas diárias para amamentar, com 
duração de meia hora cada, até os 6 meses de idade 
da criança.

Em 2005, a Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP, 2008) em parceria com a Ordem dos Advogados 
do Brasil lançaram uma campanha para ampliação 
da licença-maternidade por mais dois meses. A 
campanha, intitulada “Seis meses é melhor!”, contou 
com a participação de uma mãe da comunidade da 
Mangueira, Flávia Ramos, operária e mãe de quatro 
filhos, que passou a ser madrinha do movimento, 
juntamente com a humorista Maria Paula.

 

Cartaz da campanha “Seis meses é melhor”.
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A proposta transformou-se em projeto de 
lei encampado pela senadora Patrícia Saboya, 
coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa 
da Criança e do Adolescente. Após tramitar e ser 
aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, o 
projeto foi sancionado pelo Presidente da República 
em 10 de Setembro de 2008 (Lei 11.770).

O projeto cria o programa Empresa Cidadã, 
por meio do qual:

• A empresa que aderir voluntariamente recebe 
incentivo fiscal;

• Todas as empregadas de empresas privadas 
que aderirem ao projeto poderão usufruir, 
mesmo as mães adotivas;

• A trabalhadora deverá requerer a ampliação 
até o primeiro mês após o parto;

• Os dois meses adicionais serão concedidos 
imediatamente após o período constitucional 
de licença maternidade de 120 dias;

• A empresa descontará, no imposto de renda, 
os custos correspondentes aos dois meses 
complementares de licença concedidos à 
trabalhadora;

• A pessoa beneficiada não poderá exercer 
nenhuma atividade remunerada no período da 
licença-maternidade, assim como não poderá 
manter a criança em creche.

Apesar de ser voltada para a iniciativa 
privada, a proposta foi bem recebida também no 
setor público, tendo sido aprovada como lei que 
beneficia as funcionárias públicas em vários Estados 
e Municípios.

A Semana Mundial de Aleitamento Materno 
(SMAM) é um importante meio para mobilização 
da sociedade

Por ocasião da feitura da Declaração de 
Innocenti, pensou-se na importância de estabelecer 
uma rede que interligasse as diferentes organizações 
que já vinham realizando ações de incentivo ao 
aleitamento materno, tais como La Leche League 
International (LLL), International Baby Food 
Action Network (IBFAN), International Lactation 
Consultants Association (ILCA), entre outras. O 
amadurecimento desta idéia levou à criação da 
WABA - World Alliance for Breastfeeding Action - em 
14 de fevereiro de 1991, uma “rede guarda-chuva” 
que abriga organizações, indivíduos e outras redes 
que acreditam na amamentação como um direito 
de todas as mulheres e crianças (Siqueira e Toma, 
2006).

A WABA idealizou a Semana Mundial de 

Aleitamento Materno, como uma estratégia para 
provocar uma grande mobilização da sociedade e a 
disseminação de informações em âmbito mundial. 

Todo ano a WABA elege um tema que 
ajuda a nortear as atividades para sensibilização 
de profissionais de saúde, população, órgãos 
governamentais e não-governamentais, empresas, 
governos e demais setores da sociedade. Os 
seguintes temas já foram utilizados como fonte de 
mobilização:

1992 -  Iniciativa Hospital Amigo da Criança

1993 -  Mulher, trabalho e amamentação

1994 -  Faça o Código funcionar

1995 -  Amamentar fortalece a mulher

1996 - Amamentação: uma responsabilidade de 
todos

1997 - Amamentar é um ato ecológico 

1998 - Amamentar é um barato... o melhor 
investimento!

1999 - Amamentar é educar para a vida

2000 -Amamentar é um direito humano 

2001 -  Amamentação na era da informação

2002 - Amamentação: mães e bebês saudáveis

2003 - Amamentação: promovendo a paz em um 
mundo globalizado

2004 - Amamentação exclusiva: satisfação, segurança 
e sorrisos

2005 - Amamentação e alimentos complementares

2006 - Código Internacional: 25 anos de proteção ao 
aleitamento materno

2007 - Amamentação na primeira hora, proteção sem 
demora

2008 - Se o assunto é amamentar, apoio à mulher 
em primeiro lugar

A Semana vem contando com a adesão 
crescente de pessoas e organizações do mundo 
inteiro, como pode ser comprovado pelas atividades 
representadas nas tochas virtuais da campanha de 
2008, em alusão às Olimpíadas de Pequim. 
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Corrida da tocha virtual mostrando as atividades promovidas 
nos países em celebração ao tema da SMAM 2008 (extraída de 
www.worldbreastfeedingweek.org, em 01 de agosto de 2008). 

A SMAM foi divulgada no Brasil primeiramente 
por meio de pessoas ligadas à IBFAN. De 1992 a 1997, 
o Grupo Origem, de Recife, coordenou as atividades 
como ponto focal da WABA no Brasil. Neste período, 
os cartazes, cartilhas e demais materiais foram 
financiados em grande parte pelo UNICEF. De 1998 
a 2000, as atividades da SMAM foram coordenadas 
pelo Núcleo de Saúde da Mulher e da Criança do 
Instituto de Saúde. 

A Área de Aleitamento Materno do Ministério 
da Saúde em conjunto com a Sociedade Brasileira 
de Pediatria têm divulgado a SMAM por meio de 
campanhas com a participação de artistas. 

O SENAC São Paulo – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial, também entrou 
na campanha a partir de 1995, contribuindo 
sobremaneira na produção de material educativo 
para mães e profissionais de saúde. Nos últimos 
anos, tem buscado fomentar a construção de redes 
sociais de promoção do aleitamento materno, como 
um caminho para garantir a sustentabilidade das 
ações (SENAC São Paulo, 2008). 

Norma Brasileira de Comercialização de 
Alimentos para Lactentes e de Crianças de 
Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras 
(NBCAL)

A Assembléia Mundial da Saúde aprovou, em 
1981, o Código Internacional de Comercialização 
de Substitutos do Leite Materno, considerado um 
requisito mínimo a partir do qual os países deveriam 
criar suas próprias leis.

 Até 2005, 64 países haviam adotado medidas 
para implementar o código, entre eles o Brasil, que 
o adotou como Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde em 1988. 

A NBCAL tem sido analisada como um 
empreendimento bem sucedido no Brasil em 

comparação com outros países. Atribui-se esse 
resultado a uma combinação de legislação 
abrangente, monitoramento regular e participação 
de grupos organizados (Sokol, 2005). 

Nas situações excepcionalmente difíceis é 
importante analisar cada caso individualmente

A maioria das mulheres pode amamentar, 
assim como quase todos os bebês podem receber 
o leite materno. Por isso, ênfase precisa ser dada à 
construção de uma sólida política pública de proteção, 
promoção e apoio do aleitamento materno. 

Há, no entanto, exceções, situações em que é 
necessário lançar mão dos alimentos de substituição 
do leite materno, conforme reconhecido no 
preâmbulo do próprio Código Internacional de 
Comercialização de Substitutos do Leite Materno: 
“existe um mercado legítimo para as fórmulas 
infantis e para os ingredientes apropriados para a 
sua preparação quando as mães não amamentam 
ou o fazem apenas parcialmente; que todos esses 
produtos, portanto, devem ser acessíveis através de 
sistemas de distribuição comerciais ou não comerciais 
a todos que deles necessitam; e que não devem 
ser comercializados ou distribuídos de maneira a 
interferir na proteção e promoção do aleitamento 
materno” (WHO, 1981).

Entre as condições que restringem a 
amamentação, as mais freqüentes são aquelas 
relacionadas à mãe. As condições relacionadas 
à criança são doenças metabólicas muito raras. 
É importante que os profissionais de saúde 
mantenham-se atualizados e tenham como ponto de 
partida a seguinte questão: “Como é possível manter 
o aleitamento materno nesta situação particular?” 
(MS, 2008f; Lamounier e col., 2004; Chaves e col., 
2007; Vieira e col., (2007).

Situação da alimentação ideal na primeira 
infância no Brasil

Dados de pesquisa realizada pelo Ministério da 
Saúde nas capitais brasileiras e no Distrito Federal em 
1999 mostraram uma prevalência de amamentação 
de 88% no primeiro mês de vida e de 44% no final do 
primeiro ano. A amamentação exclusiva mostrou 
ser evento raro nos grandes centros urbanos, 
apresentando uma prevalência de 53% no primeiro 
mês, mas caindo a 10% no sexto mês de vida (Rea, 
2003).

No Estado de São Paulo, pesquisa envolvendo 
33735 crianças menores de um ano, a partir de dados 
coletados em 84 municípios durante campanhas de 
imunização, mostrou que apenas 32% dos municípios 
apresentavam uma prevalência de amamentação 
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exclusiva nos primeiros quatro meses superior a 20% 
(Venancio e col., 2002).

Os dados mais recentes são provenientes da 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança 
e da Mulher (PNDS). Os dados foram coletados 
em 2006 e referem-se a aproximadamente 15000 
mulheres de 15 a 49 anos e 5000 crianças menores de 5 
anos, sendo representativos das cinco macroregiões 
e dos contextos urbano e rural (MS, 2008j).

Pela primeira vez foram obtidas informações 
sobre o aleitamento materno na primeira hora de 
vida. Esta prática ocorreu com 43% das crianças, 
mostrando uma discreta vantagem para aquelas 
residentes em área rural e especialmente no Norte e 
no Nordeste do País.

Na Tabela abaixo, pode-se observar que a 
duração mediana de aleitamento materno exclusivo 
ainda é muito curta, sendo de 1,4 meses para o 
País. Isto significa que em torno de 1 mês e meio 

de idade metade das crianças brasileiras estudadas 
já recebiam outros líquidos além do leite materno. 
Com relação ao aleitamento materno, no entanto, 
os dados mostram um quadro promissor quando 
comparados à pesquisa realizada nas capitais em 
1999. Naquela ocasião a mediana de aleitamento 
materno era de 9,9 meses (Rea, 2003), enquanto a 
PNDS 2006 mostra uma mediana de 14 meses para o 
Brasil, variando de 6,9 na região sul a 18,6 meses na 
região nordeste.

O aleitamento materno é o primeiro passo 
essencial na segurança alimentar. Os resultados da 
PNDS 2006 mostram que o padrão de aleitamento 
materno, em particular de aleitamento materno 
exclusivo, continua muito distante do ideal. Trata-se, 
portanto, de uma prática que necessita ser promovida 
e protegida, especialmente entre as crianças das 
mulheres socialmente mais vulneráveis.

FONTE: PNDS-CEBRAP/MS-DECIT; dados ainda não publicados; Segall-Corrêa, comunicação oral, 27/10/2008.

Tabela. Duração em meses da mediana do aleitamento materno exclusivo e aleitamento (Current Status), 
entre os filhos mais novos e menores de 36 meses de idade, segundo situação do domicílio, regiões do país, 
sexo da criança, raça/cor da mãe e anos de estudo da mãe. Brasil, 1996 e 2006.
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ANEXO 1

Programação

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONITORAMENTO

da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, 
Chupetas e Mamadeiras e Lei 11.265/06
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ANEXO II
Empresas Monitoradas
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Foram visitados os seguintes estabelecimentos comerciais e ou seus folhetos promocionais:

Bauru/SP: 

• Droga Centro: R.1º de agosto, 3-84.

• Drogasil: R. Batista de Carvalho, 4 – 10.

• Farma Anjos: R. Carlos Gomes de Carvalho, Q.4 

• Sun Flores Baby: R. Antonio Alves, 24 - 60 - Vila Santa Tereza.

Campo Grande/MS:

• Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda.: Av. Costa e Silva, 1525 - Vila Olinda.

• Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda.: Av. Coronel Antonio, 3671.

• Carrefour Comércio e Indústria Ltda.: Av. Afonso Pena, 4909.

• Comercial Peremo de Alimentos: Av. Fernando Correa Costa, 743.

• Comercial Pereira de Alimentos Ltda.: Av. Júlio de Castilho, 1458.

• Drogaria Droga Fic: Avenida Mato Grosso, 1743.

• Eldorado S/A: Av. Afonso Pena, 4909 - Santa Fé.

• Lojas Americanas: R. Marechal Rondon, 1336.

• Makro: Av. Coronel Antonio, 5498.

• Pão de Açúcar: R. Maracaju, 1427.

• São Bento Com. de Med. E Perf. Ltda.: R. Afonso Pena, 4909 - L 1901.

• São Jorge Distribuidora de Alimentos Ltda.: Av. Julio de Castilho, 1022.

• Supermercado Comper: R. Rui Barbosa, 1549.

Fortaleza/CE:

• Carrefour Comercio e Indústria Ltda.: Av. Barão de Studart, 2200.

• Makro: Av. Alberto Craveiro, 507.

• Montmarttre: Av. Dom Luís, 1080.

• Rede Super Barato: Av. N 1104 - Conjunto José Walter.

• Supermercado San Michel: R. General Sampaio, 981/1190.

• Supermercado Fazendinha: R. Vicente Linhares, 1111.

• Supermercado Chalana: R. Sena Madureira, 1059.

• Supermercado Cometa Ltda.: R. Pinto Madeira, 1340.

• União Comércio Alimentos: R. Idelfonso Albano, 2170.

Guarulhos/SP:

• Irmãos Lopes Supermercados: R. Claudino Barbosa, 970.

Jundiaí/SP:

• Drogaria Catedral de Jundiaí Ltda.: R. do Rosário, 150.

• Loja Japonesa: R. Barão de Jundiaí, 572.

• Lojas Americanas: Av. Frederico Ozanan, 6000-Loja 2.600.

• Farmácia São Bento: R. Siqueira de Moraes, 508 - Loja 1.

• Supermercado Paulistão: R. João Ferrara, 30 - Jd. Pitangueiras.

• Russi Supermercado: Rua Jorge Zolner, 95/119.

Palmas/TO:
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• Álvares de Andrade Ltda.: Av. JK, lote 29, salas 2 e 3, 104 Sul.

• Centro Oeste Comércio de Prod. Farm.: Av. JK ACSE I conj. O1, lote 17.

• Drogaria Genérica S/A: Av. J.K. ACNE - 01-cj. 01 - Lote 36ª.

• Vitafarma Com. Med. Ltda.: Av. JK ACSE-I, conj. 01 - lote II.

São Luis/MA:

• Bom Preço S.A Supermercados do Nordeste: Av. Euclides Figueiredo, 1000

• Mateus Supermercado: Av. 1 s/n - Quadra G - Cohab Anil.

• Supermercado Maciel: Av. dos Holandeses, lt 1, 56.

• Supermercado Maciel: Av. Daniel de La Touche, 01 - gleba 02 - Olho D’agua. 

São Paulo/SP:

• Alo Bebê: Av. Ibirapuera nº 3103.

• Carrefour Comércio e Indústria Ltda.: Av. Professor Francisco Morato, 2718.

• Carrefour Comércio e Indústria Ltda.: Av. Rebouças, 3970.

• Drogaria Onofre Ltda.: Av. Rebouças, 2890.

• Drogasil: Praça Alberto Lion.

• Droga Raia S/A: R. Vereador José Diniz - Santo Amaro.

• Droga Raia S/A: R. Inácio Pereira da Rocha, 296 - Pinheiros

• Farmais: R. Conselheiro Furtado, 1213. 

• Mercantil Ltda.: Av. Aclimação, 483.

• Sacolão Vila Madalena Ltda.: Rua Isabel de Castela, 33.

• Supermercado Mambo: R. Deputado Lacerda Franco, 299.

Sorocaba/SP:

• Grupo Pão de Açúcar: Rua Maria Cinto de Biaggi, 164.

Foram visitados os seguintes serviços de saúde:

Campo Grande/MS:

• Associação Amparo Maternidade: Rua Marechal Candido M. Rondon, 2644.

• Hospital Universitário: Av. Filinto Muller s/nº.

• Hospital Adventista do Penfigo - Unidade Central: Rua Barão do Rio Branco, 2590.

• Santa Casa: R. Eduardo Santos Pereira, 88.

Guarulhos/SP:

• Ambulatório Saúde da Criança Guarulhos: R. Osvaldo Cruz, 151.

• Hospital Stella Maris: R. Maria Cândida Pereira, 712.

Palmas/TO:

• Hospital Cristo Rei: Av. LO-13 - Conjunto 2 - Lote 02, 501 Sul.

• Hospital Dona Regina S. Campos: Rua NE 5, 104 Norte- Lotes 31/41.

Foram analisados os rótulos das seguintes empresas fabricantes de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores 
de mamilo:

• Ascension H.G.A: R. Paulínia, 124 - Chácara Mafalda - São Paulo.

• Dermiwil Ind. Plástica Ltda.: R. Paulo Andriguetti, 290 - Alto do Pari - São Paulo. 

• ED CLE Ind. e Com. de Prod. Infantis Ltda.: R. Antonio Rizato, 111 - Campo Limpo Paulista – SP.
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• E.M.O Pradelli Piratininga: R. Manoel Pedro Carneiro, 100 – Piratininga - São Paulo.

• Hi-Care Ind. e Com. Ltda.: R. Dolores Duran, 82 - Duque de Caxias – RJ.

• Imbrabor Ind. e Com. Ltda.: R. Capitão Lorena, 43 - V. Invernada - São Paulo.

• Inborblas Art. de Borracha e Plástico Ltda.: R. Soldado José Reymão, 247 – São Paulo.

• KitStar Com de Brinq. Ltda.: Av. Narain Singh, 670 - Centro Industrial – Guarulhos - SP.

• Lolly Baby Prod. Infantis Ltda.: R. Madre Valéria, 284 – Capivari - SP.

• Mamy Produtos Infantis Ltda.: R. Mooca, 557/563 - São Paulo.

• Neopan Produtos Infantis Ltda.: R. Ingá nº 505 - Santo André – SP.

• Novartis Biociências S/A: Av. Brasil, 50.701 - Campo Grande- Rio de Janeiro – RJ.

• Primo Brasil Ind. e Com. Imp. Exp. de Produtos Plásticos Ltda.: Av. Santa Inês, 801/101 - São Paulo.

Foram analisados os rótulos das seguintes empresas fabricantes de alimentos:

• Agrobrasa S.A.: R. Rocha Pombo, 240 - Alváro Weyne – Fortaleza – Ceará. 

• Agro-Pecuária Tuiuti Ltda.: Rod. Estadual São Paulo, 107, Km. 3,5 – Amparo – SP. 

• Allbrands Indústria de Alimentos Ltda.: R. Luiz Berlesi, 348 - Jardim Panorama - Colombo – Paraná. 

• Asa Ind. e Com. Ltda.: R. Almeida Barreto, 557 - Campina Grande – PB. 

• Avipal S/A Avicultura e Agropecuária Entreposto Usina: R. Erno Dakmer, 687 - Teutônia – RS. 

• Batavia S.A Ind. de Alimentos: Rod. SC 283, Km. 10 s/nº - Ala 2B - Santo Antônio – Concórdia – SC.

• Celles Cordeiro Alim. Ltda.: Av. Antonio Mario de Azevedo, 2143 - Nova Friburgo - RJ. 

• Cooperativa Central dos Produtos Rurais de Minas Gerais Ltda.: R. Itambé, 40 - Belo Horizonte – 
MG.

• Dr. Oetker Brasil Ltda.: R. Joaquim Lapas Veiga, 239 - Jardim do Lago - São Paulo. 

• Emifor Ind. de Alimentos S/A: R. Emília Silva Freitas, 550 - Contagem – MG .

• L. Ferenczi Ind. e Com. Ltda.: R. do Gasômetro,873 - São Paulo.

• Lider Alimentos do Brasil Ltda. Usina de Beneficiamento: Rod. PR 461, Km. 01 - Lobato – PR. 

• Mariza Ind. e Com. da Amazônia Ltda.: Rod. BR 316, Km 62 - Área Industrial – Castanhal – PA.

• Nat Cereais e Alimentos Ltda.: Av. Júlio Vanzin, 117 - Área Industrial III - Lagoa Vermelha – RS. 

• Nestlé Brasil Ltda.: Av. Nações Unidas, 12495 - São Paulo. 

• Nestlé Brasil Ltda.: R. Henry Nestlé s/nº - São José do Rio Pardo – SP.

• Novartis Biociências - S.A: Av. Brasil, 50701 - Campo Grande – RJ.

• Nutrimental S.A Ind. e Com. de Alimentos: R. Marcelino Nogueira, 1182 - São José dos Pinhais – PR.

• Olvelbra Industrial S.A: Rod. BR 116, Km 287 - Vila Itai – RS.

• Pepsico do Brasil Ltda.: R. Voluntários da Pátria, 2083 - Porto Alegre – RS.

• Saga Agroindustrial Ltda.: Rod. BR163, Km. 604 - Zona Rural - São Gabriel do Oeste – MS. 

• Serv Natu’s - Centro de Alimentos Naturais Ltda.: Av. das Melissas, 613 - Hortolândia – SP. 

• Support Produtos Nutricionais Ltda.: R. Gomes de Carvalho, 1510 - São Paulo. 

• Unilever Bestfoods Brasil Ltda.: Rod. BR 423, Km. 100 – Garanhus – PE. 

• Usina de Beneficiamento de Leite Latco Ltda.: R. Beltrás, 188 - Bairro Manecas - Francisco Beltrão – 
PR. 

• Usina de Beneficiamento Marajoara Ind. de Laticínios Ltda.: Rod. BR 153, Lote 1A - Zona de Expansão 
Industrial - Hidrolândia – GO. 

Foram analisadas as seguintes revistas e jornais:
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• Jornal Folha de São Paulo: Al. Barão de Limeira, 425 - 5º Andar - SP

• Revista Veja: Av. das Nações Unidas, 7221, 19º - Pinheiros - São Paulo 

• Revista Caras: Av. das Nações Unidas, 7221, 19º  - Pinheiros - São Paulo 

• Revista Boa Forma: Av. das Nações Unidas, 7221, 19º  - Pinheiros - São Paulo –SP.

• Revista Claudia Bebê: Av. Otaviano Alves de Lima, 4400, Freguesia do Ó - São Paulo.

• Revista Guia do Bebê: R. Talvino Egydio de Sousa Aranha, 33, Botafogo – Campinas.

• Revista Guia da Mamãe: R. Oscar Freire,329 - cj.41 - São Paulo.

• Revista Bebê: R. Major Quedinho, 111, 19º andar, sala 1.901 - São Paulo.

• Revista Pais e Filhos: R. Mateus Grou, 282 - São Paulo.

Foram visitadas as seguintes páginas eletrônica

www.nestle.com.br

www.ferla.com.br

www.elege.com.br

www.nutrimental.com.br

www.prolev.com.br

www.suprasoy.com.br

www.oetker.com.br

www.xando.ind.br

www.supportnet.com.br

www.marizaalimentos.com.br

www.agrobasa.com.br

www.matteleao.com.br

www.batavo.com.br

www.samsclub.com.br

www.picorrucho.com.br

www.alobebe.com.br

www.tudoparabebe.com.br

www.drogasmil.com.br

www.abracadabra.com.br

www.toymania.com.br

www.submarino.com.br

www.saciperere.com.br

www.babydreams.com.br

www.americanas.com.br

www.miracula.com.br

www.dermiwil.com.br

www.bebeconforto.com.br

www.plastplus.com.br

www.girotondo.com.br

www.infantibrasil.com.br

www.lollybaby.com.br

www.muranoplasticos.com.br

www.petita.com.br

www.pinpon.com.br

www.nebraska.com.br

www.rodipla.com.br

www.planetabebe.com.br

www.kuka.com.br/alimentacao

www.neopan.com.br

www.gerber.com.br

www.lollybaby.com.br

www.mambaby.com.br

www.millababy.com.br

www.nebraska.com.br

www.meadjohnson.com.br

www.ferla.com.br

www.asa.com.br

www.supportnet.com.br

www.danone.com.br



ANEXO III
PORTARIA Nº 2.051 /2001

RDC 222/2002

RDC 221/2002

Lei 11.265/2006
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O Ministro de Estado da Saúde, interino, no uso de suas atribuições, considerando:  

“ as recomendações da Organização Mundial de Saúde/OMS e do Fundo das Nações Unidas para a Infância/
Unicef, a Declaração de Innocenti - Unicef/OMS, o Código Internacional de Comercialização de Substitutos 
do Leite Materno, aprovado pela Assembléia Mundial de Saúde de 1981, e demais resoluções posteriores 
pertinentes ao tema;   

“ a importância dessas normas internacionais, as quais foram aprovadas como requisitos mínimos necessários 
para promover práticas saudáveis relacionadas à alimentação de lactentes;   

“ o estabelecido no Art. 11.1 do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, 
que recomenda aos governos a adoção de legislação própria para a implementação dos princípios e objetivos 
do Código;   

“ o compromisso assumido pelo Governo Brasileiro na Reunião de Cúpula em Favor da Infância, realizada em 
Nova Iorque, em 1990, de promover, proteger e apoiar o aleitamento exclusivo nos primeiros seis meses de 
vida, e continuado até os dois anos ou mais de idade, após a introdução de novos alimentos;   

“ o estabelecido no Decreto Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969 (que institui normas básicas sobre alimentos), 
na Lei n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977 (que trata das infrações à legislação sanitária federal), na Lei n.º 
8.069, de 31 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (relativa à proteção do consumidor),   

“ a necessidade de revisão e atualização da Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para 
Lactentes, estabelecida na Resolução n.º 31 de 12 de outubro de 1992, resolve:   

Art. 1º Estabelecer os novos critérios da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 
Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras, a ser observada e cumprida em todo o Território 
Nacional, constante do ANEXO desta Portaria e que dela é parte integrante.   

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

BARJAS NEGRI  

ANEXO  

A Norma Brasileira de Comercialização de: Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, 
Chupetas e Mamadeiras será aplicada consoante às normas a seguir descritas.   

Art. 1º O objetivo desta Norma é contribuir para a adequada nutrição dos lactentes e das crianças de primeira 
infância por intermédio da:   

I - regulamentação da promoção comercial e orientações 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 à continuidade do aleitamento materno até os dois anos de idade, após a introdução 
de novos alimentos na dieta dos lactentes.   

Art. 2º Esta Norma aplica-se à promoção comercial e às orientações de uso dos seguintes produtos, fabricados 
no País ou importados:   

I - fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de segmento para lactentes;  

II - fórmulas infantis de segmento para crianças de primeira infância;  

III - leites fluídos, leites em pó, leites modificados e os similares de origem vegetal;  

IV - alimentos de transição e alimentos à base de cereais indicados para lactentes e ou crianças de primeira 
infância, bem como outros alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados ou de outra 
forma apresentados como apropriados para a alimentação de lactentes e de crianças de primeira infância;   

V - fórmula de nutrientes apresentada e ou indicada para recém nascido de alto risco;  

VI - mamadeiras, bicos e chupetas.  

Art. 3º Para as finalidades desta Norma considera-se:  

I - alimentos substituto do leite materno e ou humano - qualquer alimento comercializado ou de alguma 
forma apresentado como um substituto parcial ou total do leite materno e ou humano;   
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II - alimento de transição para lactentes e crianças de primeira infância - qualquer alimento industrializado 
para uso direto ou empregado em preparado caseiro, utilizado como complemento do leite materno ou 
fórmulas infantis, introduzidos na alimentação de lactentes e crianças de primeira infância com o objetivo 
de promover uma adaptação progressiva aos alimentos comuns e de tornar esta alimentação balanceada 
e adequada às suas necessidades, respeitando-se a sua maturidade fisiológica e o seu desenvolvimento 
neuropsicomotor. Tal alimento é também denominado “alimento complementar” (Portaria 34/98 - SVS/
MS);   

III - alimento à base de cereais para lactentes e crianças de primeira infância -qualquer alimento à base de 
cereais próprio para a alimentação de lactentes após os seis meses de idade e de crianças de primeira infância, 
respeitando-se sua maturidade fisiológica e seu desenvolvimento neuropsicomotor;   

IV - amostra - uma unidade de um produto fornecido gratuitamente, em uma única vez;  

V - apresentação especial - qualquer forma de apresentação do produto relacionada à promoção comercial, 
que objetive induzir a aquisição/venda, tais como embalagens promocionais, embalagens de fantasia, kits 
agregando outros produtos não abrangidos pela Norma.   

VI - bico - objeto apresentado ou indicado para o processo de sucção nutritiva da criança, com a finalidade de 
administrar ou veicular alimentos ou líquidos.   

VII - criança - indivíduo de até 12 anos de idade incompletos.  

VIII - criança de primeira infância ou criança pequena - criança de 12 meses a 3 anos de idade (Codex 
Alimentarius Commission);   

IX - chupeta - bico artificial para a criança chupar sem a finalidade de administrar alimentos, medicamentos 
ou líquidos.   

X - destaque - aquilo que ressalta uma advertência, frase ou texto. Quando feito por escrito, deverá, no 
mínimo, ter fonte igual ao texto informativo de maior letra, em caixa alta e em negrito. Quando auditivo, 
deverá ser feito de forma clara e audível;   

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

XII - distribuidor - pessoa física, pessoa jurídica ou qualquer outra entidade no setor público ou privado, 
envolvido (direta ou indiretamente) na comercialização e ou importação, em nível de atacado ou de varejo, 
de um produto dentro do escopo desta Norma.   

XIII - kit - é o conjunto de produtos de marcas, formas ou tamanho diferentes em uma mesma embalagem;  

XIV - exposição especial - qualquer forma de expor um produto de modo a destacá-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 ornamentação de prateleiras;   

XV - embalagem - é o recipiente, o pacote ou o envoltório destinado a garantir conservação e facilitar o 
transporte e manuseio dos produtos;   

XVI - importador - empresa ou entidade privada que proceda a importação de um produto dentro da 
abrangência desta Norma;  

XVII - fabricante - empresa ou entidade privada ou estatal envolvida na fabricação de um produto dentro da 
abrangência desta Norma.   

XVIII - fórmula infantil para lactente - é o 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 das necessidades nutricionais deste grupo etário (Portaria N.º 977/98 da SVS/MS);   

XIX - fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas - é aquela cuja composição foi alterada com 
o objetivo de atender às necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas e ou patológicas 
temporárias ou permanentes, que não esteja amparada pelo regulamento técnico especifico de fórmulas 
infantis;   

XX - fórmula infantil de seguimento para lactentes - é o produto em forma líquida ou em pó utilizado, quando 
indicado, como substituto do leite materno ou humano a partir do sexto mês. (Portaria N.º 977/98 da SVS/
MS);   

XXI - fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância - é o produto em forma líquida ou em 
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pó utilizado como substituto do leite materno ou humano para crianças de primeira infância;   

XXII - lactente - criança de até 1 ano de idade (de zero a 11 meses e 29 dias);  

XXIII - leite modificado - aquele que, como tal, for classificado pelo Ministério da Agricultura;  

XXIV - material educativo -- todo material escrito ou audiovisual destinado ao público em geral, tais como: 
folhetos, livros, artigos em periódico leigo, fitas cassete, fitas de vídeo, Internet e outras formas, que vise 
orientar sobre a adequada utilização de produtos destinados a lactentes e de crianças de primeira infância;   

XXV - material técnico-científico - todo material elaborado com informações técnico-científicas comprovadas 
sobre produtos ou relacionadas ao domínio de conhecimento da nutrição e da pediatria, destinado a 
profissionais e pessoal de saúde;   

XXVI - pessoal de comercialização - profissionais (vendedores, promotores, demonstradores ou representantes 
da empresa e de vendas) remunerados direta ou indiretamente pelos fabricantes e ou importadores dos 
produtos abrangidos por esta Norma;   

XXVII - profissional de saúde - recursos humanos de nível superior da área da saúde;  

XXVIII - pessoal de saúde - agentes e trabalhadores sem graduação universitária que atuam no sistema de 
saúde, como técnicos e auxiliares de enfermagem, atendentes e outros, incluindo voluntários.   

XXIX - promoção comercial - é o conjunto de atividades informativas e de persuasão, procedente de empresas 
responsáveis pela produção e ou manipulação, distribuição e comercialização, com o objetivo de induzir 
a aquisição/venda de um determinado produto. Incluem-se divulgação, por meios audiovisuais e visuais, 
contato direto ou indireto com profissionais de saúde. Exclue-se da presente definição contato direto e 
indireto com o profissional de saúde para o fornecimento de informação científica e de material técnico-
científico sobre produtos.   

XXX - recém-nascido de alto risco - é aquele que nasce com o peso inferior a 2500g. Também é considerado 
recém-nascido de alto risco aquele que nasce e ou logo após o nascimento apresenta patologia que necessita 
de tratamento intensivo;   

XXXI - rótulo - é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, 
impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou litografada, colada ou fundida sobre o recipiente e ou 
sobre a embalagem do produto;   

XXXI - sistema de saúde - complexo de órgãos e entidades do setor público e do setor privado, prestadores 
de serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde da população, inclusive reabilitação;   

XXXII - fórmula de nutrientes para recém-nascidos de alto risco - composto de nutrientes apresentado e ou 
indicado para suplementar a alimentação de recém-nascidos prematuros e ou de alto risco;   

XXXIII - autoridade fiscalizadora competente - o funcionário ou servidor do órgão competente do 
Governo Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal de ações de Vigilância Sanitária e da Defesa do 
Consumidor;   

Art. 4º É vedada a promoção comercial dos produtos a que se refere o Artigo 2º, itens I, V e VI, em quaisquer 
meios de comunicação, incluindo merchandising, divulgação por meios eletrônicos, escritos, auditivos 
e visuais; estratégias promocionais para induzir vendas ao consumidor no varejo, tais como exposições 
especiais, cupons de descontos ou preço abaixo do custo, prêmios, brindes, vendas vinculadas a produtos 
não cobertos por esta Norma, e apresentações especiais.   

Art. 5º As regras de promoção comercial de alimentos infantis a que se refere o Art. 2º, incisos II, III e IV, e de 
rotulagem dos produtos abrangidos no Art. 2º deste ANEXO devem obedecer à regulamentação específica 
publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.   

Art. 6º Os alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, bem como as mamadeiras, bicos e 
chupetas devem atender aos padrões de qualidade de acordo com legislação nacional específica.   

Art. 7º Compete aos órgãos públicos de saúde, inclusive os de Vigilância Sanitária, às instituições de ensino 
e pesquisa e às entidades associativas de profissionais pediatras e nutricionistas a responsabilidade de zelar 
para que as informações sobre alimentação de lactentes e de crianças pequenas transmitidas às famílias, 
aos profissionais de saúde e ao público em geral sejam coerentes e objetivas. Essa responsabilidade se 
estende tanto à produção, obtenção, distribuição e ao monitoramento das informações, quanto à formação 
e capacitação de recursos humanos.   
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Art. 8º Todo material educativo e técnico-científico, qualquer que seja a sua forma, que trate de alimentação 
de lactentes, deve se ater aos dispositivos desta Norma e incluir informações claras sobre os seguintes 
pontos:   

I - os benefícios e a superioridade da amamentação;  

II - orientação sobre alimentação adequada da gestante e da nutriz, com ênfase no preparo para o início e a 
manutenção do aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais;   

III - os efeitos negativos do uso da mamadeira, no bico e chupetas sobre o aleitamento natural, particularmente 
no que se refere às dificuldades para o retorno da amamentação;   

IV - As implicações econômicas decorrentes da opção pelos alimentos usados em substituição do leite materno 
e ou humano, além dos prejuízos causados à saúde do lactente pelo uso desnecessário ou inadequado de 
tais alimentos.   

§ 1º Os materiais educativos e técnico-científicos não poderão conter imagens ou textos, mesmo de 
profissionais ou autoridades de saúde, que recomendem ou possam induzir o uso de chupetas, bicos e 
mamadeiras ou o uso de alimentos para substituir o leite materno.   

§ 2º Os materiais educativos que tratam da alimentação de lactentes não podem ser produzidos nem 
patrocinados por distribuidores, importadores e ou fabricantes de produtos cobertos por esta Norma.   

Art. 9º Todo material educativo, qualquer que seja a sua forma, que trate de alimentação de crianças da 
primeira infância, deve se ater aos dispositivos desta Norma e incluir informações claras sobre os seguintes 
pontos:   

I - os benefícios e a superioridade da amamentação;  

II - orientação sobre a alimentação adequada da gestante e da nutriz, com ênfase no preparo para o início e 
a manutenção do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais;   

III - os efeitos negativos do uso de mamadeiras, bicos e chupetas, particularmente no que se refere à 
higienização e preparo;   

IV - a economia e a importância do desenvolvimento de hábitos culturais com reforço à utilização dos 
alimentos da família.   

Parágrafo único. Os materiais educativos não poderão conter imagens ou textos, mesmo de profissionais ou 
autoridades de saúde, que possam estimular ou induzir o uso de chupetas, bicos e mamadeiras e ou o uso de 
alimentos para substituir o leite materno.   

Art. 10. Os fabricantes, distribuidores e importadores só poderão fornecer amostras dos produtos específicos 
no Artigo 2º, incisos I, II, III e IV, a pediatras e nutricionistas, quando do lançamento do produto, atendendo 
a legislação específica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.   

Parágrafo único. É vedada a distribuição de amostras de suplementos nutricionais indicados para recém-
nascidos de alto risco, bem como de mamadeiras, bicos e chupetas.   

Art. 11. Os fabricantes, importadores e distribuidores dos produtos de que trata esta Norma só poderão 
conceder patrocínios financeiros e ou materiais às entidades científicas de ensino e pesquisa ou associativas 
de pediatras e de nutricionistas, que sejam reconhecidas nacionalmente, ficando, portanto, vedadas todas e 
quaisquer formas de concessão de estímulos a pessoas físicas.   

§ 1º As entidades contempladas com estímulo têm a responsabilidade de zelar para que as empresas não 
façam promoção comercial de seus produtos nos eventos por elas patrocinados, autorizando somente a 
distribuição de material técnico-científico, conforme as disposições desta Norma.   

§ 2º Todos os eventos patrocinados deverão incluir nos materiais de divulgação a seguinte frase:  

“Este evento recebeu patrocínio de empresas privadas de acordo com a Norma Brasileira de Comercialização 
de: Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras”.   

Art. 12. Ficam proibidas as doações ou vendas a preços reduzidos dos produtos abrangidos por esta Norma 
com fins promocionais às maternidades e outras instituições que prestam assistência a crianças, quer para 
uso da própria instituição, quer para distribuição à clientela externa.   

§ 1º A proibição de que trata este Artigo não se aplica às doações ou vendas a preços reduzidos em situações 
de excepcional necessidade individual ou coletiva. Nessas situações, deverá ser garantido que as provisões 
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tenham continuidade enquanto os lactentes em questão delas necessitarem. É permitida a impressão do 
nome e do logotipo do doador, mas vedada qualquer propaganda dos produtos.   

§ 2º A doação para fins de pesquisa só pode ser feita mediante a aprovação de Protocolo do Comitê de Ética 
em Pesquisa da instituição a que o profissional estiver vinculado, atendendo aos dispositivos da Resolução 
01/88 do Conselho Nacional de Saúde, que aprova as Normas de Pesquisa em Saúde, e da Resolução 196/96 
do Conselho Nacional de Saúde que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 
seres humanos.   

§ 3º O produto objeto de doação para pesquisa deverá conter, como identificação, no painel frontal e com 
destaque, a frase: “Doação para pesquisa de acordo com legislação em vigor”.   

Art. 13. Não é permitida a atuação do pessoal de comercialização nas unidades de saúde, exceto para contatos 
com pediatras e nutricionistas, devendo neste caso restringir-se aos aspectos técnico-científicos, incluindo 
as orientações específicas dos Artigos 8º, 9º e 10º.   

Parágrafo único. O fabricante, distribuidor e ou importador devem informar a todo o seu pessoal 
de comercialização, incluindo as agências de publicidade que contrata, sobre esta Portaria e suas 
responsabilidades no seu cumprimento.   

Art. 14. Compete aos órgãos do Sistema Único de Saúde, sob orientação nacional do Ministério da Saúde, a 
divulgação, aplicação e vigilância do cumprimento desta Norma.   

Parágrafo único. O Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais de Saúde e órgãos equivalentes ao nível 
municipal, sempre que necessário, acionarão outras entidades governamentais para melhor cumprimento 
do disposto nesta Portaria.   

Art. 15. As instituições de ensino e pesquisa, bem como as unidades prestadoras de serviços de saúde de 
qualquer natureza não devem promover os produtos objeto desta Portaria.   

§ 1º Quando receberem patrocínio, deverão incluir, em todo material de divulgação, em destaque, o caput do 
Artigo 17 desta Portaria e a frase do Artigo 11, § 2º.   

§ 2º As entidades contempladas com qualquer tipo de auxílio à pesquisa deverão tornar público, na fase de 
divulgação, o nome da empresa envolvida no auxílio.   

§ 3º Na divulgação que antecede à realização de eventos que recebem patrocínio e, principalmente, durante a 
sua realização, caberá à direção das instituições de ensino e pesquisa e das unidades prestadoras de serviços 
de saúde de qualquer natureza a responsabilidade para que não ocorra promoção comercial, bem como o 
trânsito do pessoal de comercialização nas dependências ou acessos aos berçários, maternidades e outras 
unidades de atendimento a lactentes, crianças de primeira infância, gestantes e nutrizes.   

Art. 16. As instituições responsáveis pela formação e capacitação de profissionais e pessoal da área de 
saúde devem incluir a divulgação e as estratégias de cumprimento desta Norma como parte do conteúdo 
programático das disciplinas que abordem a alimentação infantil.   

Art. 17. Compete de forma prioritária aos profissionais e ao pessoal de saúde em geral estimular a prática do 
aleitamento materno exclusivo até os seis meses e continuado até os dois anos de idade ou mais.   

Parágrafo único. Os recursos humanos referidos no “caput” deste Artigo, em particular os vinculados ao 
Sistema Único de Saúde e às instituições e conveniadas com o mesmo, deverão contribuir para a difusão, 
aplicação e fiscalização desta Portaria.   

Art. 18. A alimentação com o uso de fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de seguimento para 
lactentes devem ser prescritas por médico ou nutricionista, podendo ser demonstrada ou orientada, de 
forma individual, por outro profissional ou pessoal de saúde devidamente capacitado.   

Art. 19. Fica vedado aos profissionais e ao pessoal de saúde distribuir amostras de produtos referidos nesta 
Portaria a gestantes, a nutrizes ou aos seus familiares.   

Art. 20. Fabricante, distribuidores e importadores, organizações governamentais e não-governamentais e, 
em particular, as de defesa do consumidor, instituições privadas de prestação de serviço de saúde ou de 
assistência social, bem como entidades comunitárias que congreguem profissionais ou pessoal de saúde, 
serão estimulados a colaborar com o sistema público de saúde para o cumprimento desta Portaria.   

Art. 21. As instituições responsáveis pelo ensino de 1º e 2º graus deverão promover a divulgação desta 
Portaria.  
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Art. 22. Os fabricantes deverão informar a todo o seu pessoal de comercialização, incluindo as agências de 
publicidade que contratam, sobre esta Portaria e as responsabilidades no seu cumprimento.   

Art. 23. As penalidades pelo não cumprimento desta Portaria serão aplicadas de forma progressiva, de 
acordo com a gravidade e freqüência da infração. Aplicam-se aos infratores as sanções previstas na Lei 6437, 
de 20 de agosto de 1977.   

Art. 24. Visando o cumprimento desta Norma, aplica-se, ainda, no que couber, as disposições preconizadas 
no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei n.º 8078, de 11 de setembro de 1990, alterada pela Lei 
n.º 8656, de 21 de maio de 1993, no Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 861, de 9 de julho de 1993, no 
Decreto Lei n.º 986/69, no Decreto n.º 2181/97, na Lei n.º 6437/77 - Estatuto da Criança e do Adolescente; na 
Resolução n.º 1/88 do Conselho Nacional de Saúde, na Resolução n.º 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 
na Portaria SVS n.º 34/98, na Portaria SVS n.º 36/98, na Portaria SVS n.º 977/98 e na Resolução n.º 10/99 .   

Art. 25. Os fabricantes, importadores e distribuidores de alimentos terão o prazo de 180 dias, contados a 
partir da publicação desta Resolução, para as adaptações e alterações necessárias ao cumprimento desta 
Portaria. Durante o prazo referido nesse Artigo, continuam em vigor as disposições da Resolução do CNS Nº 
31/92 e demais legislações e normas pertinentes. Ao expirar o prazo, revoga-se a Resolução CNS Nº 31/92.  

RESOLUÇÃO - RDC Nº 222, DE 05 DE AGOSTO DE 2002 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
11 inciso IV do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto n.º 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c o § 1º do 
art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria n.º 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU 
de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 31 de julho de 2002,  

Considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de prevenção e controle sanitário na 
área de alimentos, visando à saúde da população;  

as recomendações da Organização Mundial da Saúde/OMS e do Fundo da Nações Unidas para a Infância - 
UNICEF; a Declaração de Innocenti Sobre a Proteção, Promoção e Apoio ao Aleitamento Materno, aprovada 
em 1990 pela OMS/UNICEF; o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, 
aprovado pela Assembléia Mundial de Saúde de 1981 e demais Resoluções posteriores pertinentes;   

os requisitos mínimos necessários para promover práticas saudáveis relacionadas a alimentação de lactentes 
e crianças de primeira infância;  

o compromisso assumido pelo Governo Brasileiro na Reunião de Cúpula em Favor da Infância, realizada em 
Nova Iorque, em 1990, de promover, proteger e apoiar o aleitamento exclusivo, nos primeiros seis meses de 
vida, e continuado, até os dois anos ou mais de idade, após a introdução de novos alimentos;  

o disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sobre a proteção do consumidor, 

adotou a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação: 

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para Promoção Comercial de Alimentos para Lactentes e Crianças de 
Primeira Infância, constante do anexo desta Resolução.   

Art. 2º As empresas têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de publicação deste Regulamento 
para se adequarem ao mesmo.   

Art. 3º O descumprimento aos termos desta Resolução constitui infração sanitária sujeita aos dispositivos da 
Lei n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977 e demais disposições aplicáveis.   

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

GONZALO VECINA NETO 

ANEXO 

REGULAMENTO TÉCNICO PARA PROMOÇÃO COMERCIAL DOS ALIMENTOS PARA LACTENTES E CRIANÇAS 
DE PRIMEIRA INFÂNCIA 
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1.ALCANCE 

1.1 Objetivo 

Regulamentar a promoção comercial e as orientações de uso apropriado dos alimentos para lactentes e 
crianças de primeira infância. 

1.2. Âmbito de Aplicação 

O presente Regulamento aplica-se à promoção comercial e às orientações de uso dos seguintes produtos, 
fabricados no país e importados:  

1.2.1. Fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de seguimento para lactentes; 

1.2.2. Fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância; 

1.2.3. Leites fluídos, leites em pó, leites em pó modificados, leites de diversas espécies animais e produtos de 
origem vegetal de mesma finalidade;  

1.2.4. Alimentos de transição e alimentos à base de cereais indicados para lactentes e ou crianças de primeira 
infância, bem como outros alimentos ou bebidas à base de leite ou não quando comercializados ou de outra 
forma apresentados como apropriados para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância;  

1.2.5. Fórmula de nutrientes apresentada e ou indicada para recém nascido de alto risco;  

2. DEFINIÇÕES 

2.1. Alimento substituto do leite materno e ou humano - qualquer alimento comercializado ou de alguma 
forma apresentado como um substituto parcial ou total do leite materno e ou humano.  

2.2. Alimento de transição para lactentes e crianças de primeira infância - qualquer alimento industrializado 
para uso direto ou empregado em preparado caseiro, utilizado como complemento do leite materno ou 
fórmulas infantis introduzidos na alimentação de lactentes e crianças de primeira infância com o objetivo 
de promover uma adaptação progressiva aos alimentos comuns, e de tornar esta alimentação balanceada 
e adequada às suas necessidades, respeitando-se sua maturidade fisiológica e seu desenvolvimento 
neuropsicomotor.   

2.3. Alimento à base de cereais para lactentes e crianças de primeira infância -qualquer alimento à base 
de cereais próprio para a alimentação de lactentes após os seis meses de idade e de crianças de primeira 
infância, respeitando-se sua maturidade fisiológica e seu desenvolvimento neuropsicomotor.   

2.4. Amostra grátis - uma unidade de um produto fornecido gratuitamente, em uma única vez.  

2.5. Apresentação especial - qualquer forma de apresentação do produto relacionada a promoção comercial, 
que objetive induzir a aquisição/venda, tais como embalagens promocionais, embalagens de fantasia, kits 
agregando outros produtos não abrangidos pelo Regulamento.   

2.6. Autoridade fiscalizadora competente - o funcionário ou servidor do órgão competente do Governo 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal de ações de Vigilância Sanitária e da Defesa do Consumidor 
e da Defesa da Criança.  

2.7. Autoridade de saúde - gestor federal, estadual ou municipal de saúde. 

2.8. Criança - indivíduo até 12 anos de idade incompletos. 

2.9. Criança de primeira infância ou criança pequena - criança de 12 meses a 3 anos de idade.  

2.10. Destaque - aquilo que ressalta uma advertência, frase ou texto. Quando feito por escrito, deverá, no 
mínimo, ter fonte igual ao texto informativo de maior letra, excluindo a marca, em caixa alta e em negrito. 
Quando auditivo, deverá ser feito de forma clara e audível.   

2.11. Distribuidor - pessoa física, pessoa jurídica ou qualquer outra entidade no setor público ou privado, 
envolvido (direta ou indiretamente) na comercialização e ou importação em nível de atacado ou de varejo, 
de um produto dentro do escopo deste Regulamento.  

2.12. Doação - fornecimento gratuito de um produto em quantidade superior à caracterizada como 
amostra. 

2.13. Embalagem - é o recipiente, o pacote ou o envoltório destinado a garantir conservação e facilitar o 
transporte e manuseio dos produtos.  
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2.14. Exposição especial - qualquer forma de expor um produto de modo a destacá-lo e ou diferenciá-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 ornamentação de prateleiras.   

2.15. Fabricante - empresa ou entidade privada ou estatal envolvida na fabricação de um produto dentro da 
abrangência deste Regulamento.  

2.16. Fórmula infantil para lactente - é o 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 das necessidades nutricionais deste grupo etário.   

2.17. Fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas - é aquela cuja composição foi alterada 
com o objetivo de atender às necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas e ou patológicas 
temporárias ou permanentes.  

2.18. Fórmula infantil de seguimento para lactentes - é o produto em forma líquida ou em pó utilizado, quando 
indicado, como substituto do leite materno ou humano a partir do sexto mês.   

2.19. Fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância - é o produto em forma líquida ou em 
pó utilizado como substituto do leite materno ou humano para crianças de primeira infância.  

2.20. Fórmula de nutrientes para recém - nascidos de alto risco - Composto de nutrientes apresentado e ou 
indicado para a alimentação de recém-nascidos prematuros e ou de alto risco.  

2.21. Importador - empresa ou entidade, pública ou privada, que proceda a importação de um produto dentro 
da abrangência deste Regulamento.  

2.22. Kit - é o conjunto de produtos de marcas, formas ou tamanho diferentes em uma mesma embalagem. 

2.23. Lactente - Criança até 1 ano de idade (de zero a 11 meses e 29 dias).  

2.24. Leite em pó modificado - é o produto elaborado a partir de leite “in natura” ou de leite em pó integral, 
semidesnatado ou desnatado, ou pela combinação destes, conforme estabelecido em Regulamento Técnico 
específico.  

2.25. Material educativo - todo o material escrito ou audiovisual destinado ao público em geral, tais como: 
folhetos, livros, artigos em periódico leigo, fitas cassete, fitas de vídeo, Internet e outras formas, que vise 
orientar sobre a adequada utilização de produtos destinados a lactentes e de crianças de primeira infância.  

2.26. Material técnico científico - todo material elaborado com informações técnico-científicas comprovadas 
e referenciadas sobre produtos ou relacionadas ao domínio de conhecimento da nutrição e da pediatria, 
destinado a profissionais e pessoal de saúde.  

2.27. Pessoal de comercialização - profissionais (vendedores, promotores, demonstradores ou representantes 
da empresa e de vendas) remunerados direta ou indiretamente pelos fabricantes e ou importadores dos 
produtos abrangidos por este Regulamento.  

2.28. Promoção comercial - é o conjunto de atividades informativas e de persuasão, procedente de empresas 
responsáveis pela produção e ou manipulação, distribuição e comercialização, com o objetivo de induzir 
a aquisição/venda de um determinado produto. Incluem-se divulgação, por meios audiovisuais e visuais, 
contato direto ou indireto com profissionais de saúde e estudantes das profissões de saúde.   

Exclui-se da presente definição contato direto e indireto com o profissional de saúde e estudantes das 
profissões de saúde para o fornecimento de material técnico - científico.  

2.29. Recém-nascido de alto risco - é aquele que nasce prematuro de muito baixo peso (com menos de 34 
semanas de idade gestacional) ou de muito baixo peso ao nascer (peso inferior a 1.500 gramas). Também é 
considerado recém-nascido de alto risco aquele que nasce e ou logo após o nascimento apresenta patologia 
que necessita de tratamento intensivo.  

2.30. Rótulo - é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, 
impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou litografada, colada ou fundida sobre o recipiente e ou 
sobre a embalagem do produto.  

2.31. Sistema de saúde - complexo de órgãos e entidades do setor público e do setor privado, prestadores de 
serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde da população, inclusive reabilitação.  

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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4. PRINCÍPIOS GERAIS 

4.1. É vedada a promoção comercial dos produtos a que se refere os itens 1.2.1 e 1.2.5 em quaisquer meios 
de comunicação, incluindo merchandising, divulgação por meios eletrônicos, escritos, auditivos e visuais; 
estratégias promocionais para induzir vendas ao consumidor no varejo, tais como exposições especiais, 
cupons de descontos ou preço abaixo do custo, prêmios, brindes, vendas vinculadas a produtos não cobertos 
por este Regulamento e apresentações especiais.  
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4.2. A promoção comercial de alimentos infantis a que se refere os itens 1.2.2., 1.2.3. e 1.2.4. deve incluir, em 
caráter obrigatório e com destaque, a seguinte advertência visual e ou auditiva, de acordo com o meio de 
divulgação:  

4.2.1. Para os itens 1.2.2. e 1.2.3., respectivamente: 

“O Ministério da Saúde adverte: 

O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou mais.” 

4.2.2. Para o item 1.2.4.: 

“O Ministério da Saúde adverte: 

Após os seis meses de idade continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos.” 

4.3. É vedado, nas embalagens e ou rótulos de fórmula infantil para lactentes e fórmula infantil de seguimento 
para lactente: 

4.3.1. Utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas, que não sejam aquelas necessárias para 
ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, entretanto é permitido o uso de marca do produto/ 
logomarca desde que não utilize imagem de lactente , criança pequena, ou outras figuras humanizadas;  

4.3.2. Utilizar denominações ou frases como “leite humanizado”, “leite maternizado”, “substituto do leite 
materno” ou similares, com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite materno;  

4.3.3. Utilizar frases ou expressões que possam por em dúvida a capacidade das mães de amamentarem seus 
filho; 

4.3.4. Utilizar expressões ou denominações que tentam identificar o produto como apropriado para 
alimentação infantil, tais como a expressão “baby” ou similares;  

4.3.5. Utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos baseado em falso conceito de vantagem 
ou segurança; 

4.3.6. Utilizar frases ou expressões que indique condições de saúde para os quais o produto possa ser 
utilizado; 

4.3.7. Promover o produto ou outros produtos da mesma e ou de outras empresas. 

4.4. Os rótulos dos produtos relacionados no item 4.3. devem exibir no painel principal ou demais painéis, 
em moldura, de forma legível, de fácil visualização, em cores contrastantes, em caracteres idênticos e em 
mesmo tamanho de letra da designação de venda do produto, além de atender os dispositivos previstos 
no Capítulo III do Decreto-Lei 986, de 21 de outubro de 1969 e na Resolução 10, de 31 de julho de 1984 da 
Comissão Interministerial de Indústria, Saúde e Agricultura - CISA, e no Regulamento Técnico Referente à 
Rotulagem de Alimentos Embalados,  

a seguinte advertência: 

“ O Ministério da Saúde adverte: 

- Este produto só deve ser usado na alimentação de crianças menores de um ano com indicação expressa de 
médico ou nutricionista. 

- O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe e filho.” 

4.5. Nos rótulos dos produtos relacionados no item 4.3 deve constar ainda uma advertência sobre os riscos 
do preparo inadequado e instruções para a correta preparação do produto, incluindo medidas de higiene a 
serem observadas e a dosagem para diluição, quando for o caso.  

4.6. É vedado nas embalagens e ou rótulos de fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira 
infância: 

4.6.1. Utilizar ilustrações, fotos ou imagens de lactente, crianças de primeira infância, personagens infantis 
ou quaisquer outras formas que se assemelhem a estas faixas etárias, humanos ou não, tais como frutas, 
legumes, animais e ou flores humanizados, entre outros, com a finalidade de induzir o uso do produto para 
estas faixas etárias;   

4.6.2. Utilizar denominações ou frases como “leite humanizado”, “leite maternizado”, “substituto do leite 
materno” ou similares, com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite materno;  
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4.6.3. Utilizar frases ou expressões que possam por em dúvida a capacidade das mães de amamentarem 
seus filhos; 

4.6.4. Utilizar expressões ou denominações que tentam identificar o produto como apropriado para 
alimentação de lactentes, tais como a expressão “baby” ou similares;  

4.6.5. Utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos baseado em falso conceito de vantagem 
ou segurança; 

4.6.6. Utilizar marcas seqüenciais usadas nas fórmulas infantis de seguimento para lactentes; 

4.6.7. Promover o produto ou outros produtos da mesma e ou de outras empresas, dentro da abrangência 
deste Regulamento. 

4.7. Os rótulos dos produtos relacionados no item 4.6. devem exibir no painel principal ou demais painéis, 
em moldura, de forma legível, de fácil visualização, em cores contrastantes, em caracteres idênticos e em 
mesmo tamanho de letra da designação de venda do produto, além de atender os dispositivos previstos 
no Capítulo III do Decreto-Lei 986, de 21 de outubro de 1969 e na Resolução 10, de 31 de julho de 1984 da 
Comissão Interministerial de Indústria, Saúde e Agricultura CISA, e no Regulamento Técnico Referente à 
Rotulagem de Alimentos Embalados, a seguinte advertência:  

“O Ministério da Saúde adverte: 

- Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de um ano.” 

- O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou mais.”  

4.8. Nos rótulos dos produtos relacionados no item 4.6. deve constar ainda uma advertência sobre os riscos 
do preparo inadequado e instruções para a correta preparação do produto, incluindo medidas de higiene a 
serem observadas e a dosagem para a diluição, sem utilização de figura de mamadeira.  

4.9. As embalagens e ou rótulos de fórmulas infantis para atender às necessidades dietoterápicas específicas 
devem conter informações sobre as características específicas do alimento, mas sem indicar condições de 
saúde para as quais o produto possa ser utilizado.  

4.9.1. Aplica-se a estes produtos o disposto no item 4.3. 

4.10. É vedado nas embalagens e ou rótulos de leites fluídos, leite em pó, leites em pó modificados, leites de 
diversas espécies animais e produtos de origem vegetal de mesma finalidade:   

4.10.1. Utilizar ilustrações, fotos ou imagens de lactentes, crianças de primeira infância, personagens infantis 
ou quaisquer outras formas que se assemelhem a estas faixas etárias, humanos ou não, tais como frutas, 
legumes, animais e ou flores humanizados, entre outros, com a finalidade de induzir o uso do produto para 
estas faixas etárias;  

4.10.2. Utilizar denominações ou frases como “leite humanizado”, “leite maternizado”, “substituto do leite 
materno” ou similares, com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite materno;  

4.10.3. Utilizar frases ou expressões que possam por em dúvida a capacidade das mães de amamentarem 
seus filhos; 

4.10.4. Utilizar expressões ou denominações que tentam identificar o produto como apropriado para 
alimentação infantil, tais como as expressões “baby” , “primeiro crescimento” ou similares;  

4.10.5. Utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos baseado em falso conceito de vantagem 
ou segurança; 

4.10.6. Promover o produto ou outros produtos da mesma e ou de outras empresas, dentro da abrangência 
deste Regulamento. 

4.11. Os rótulos dos produtos relacionados no item 4.10. devem exibir no painel principal ou demais painéis, 
em moldura, de forma legível, de fácil visualização, em cores contrastantes, em caracteres idênticos e em 
mesmo tamanho de letra da designação de venda do produto, além de atender os dispositivos previstos 
no Capítulo III do Decreto-Lei N.º 986, de 21 de outubro de 1969, na Resolução n.º 10, de 31 de julho de 1984 
da Comissão Interministerial de Indústria, Saúde e Agricultura CISA e no Regulamento Técnico Referente à 
Rotulagem de Alimentos Embalados, as seguintes advertências:  

4.11.1. Para leite desnatado e semi-desnatado com ou sem adição de nutrientes essenciais: 
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“O Ministério da Saúde adverte: 

- Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, salvo sob indicação expressa de médico ou 
nutricionista.  

- O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou mais.” 

4.11.2. Para leite integral, leites de diversas espécies animais e produtos de origem vegetal de mesma 
finalidade com ou sem adição de nutrientes e leites em pó modificados:  

“O Ministério da Saúde adverte: 

- Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de um ano, salvo sob indicação expressa 
de médico ou nutricionista. 

- O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou mais.” 

4.12. É vedado nas embalagens e ou rótulos de alimentos de transição e alimentos à base de cereais 
indicados para lactentes e crianças de primeira infância; 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:  

4.12.1. Utilizar ilustrações, fotos ou imagens de lactentes ou crianças de primeira infância; 

4.12.2. Utilizar frases ou expressões que possam por em dúvida a capacidade das mães de amamentarem 
seus filhos; 

4.12.3. Utilizar expressões ou denominações que tentam identificar o produto como apropriado para 
alimentação do lactente menor de seis meses, tais como a expressão “baby” ou similares;  

4.12.4. Utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos baseado em falso conceito de vantagem 
ou segurança; 

4.12.5. Promover todas as fórmulas infantis, leites, produtos com base em leite e os cereais que possam ser 
administrados por mamadeira.  

4.13. Deve constar do painel principal dos rótulos dos produtos relacionados no item 4.12. a idade a partir da 
qual poderá ser utilizado.  

4.14.Os rótulos dos produtos relacionados no item 4.12.devem exibir no painel principal ou demais painéis, 
em moldura, de forma legível, de fácil visualização, em cores contrastantes, em caracteres idênticos e em 
mesmo tamanho de letra da designação de venda do produto, além, de atender a legislação específica, a 
seguinte advertência:  

“O Ministério da Saúde adverte: 

- Este produto não deve ser usado para crianças menores de 6 meses, salvo sob indicação expressa de médico 
ou nutricionista. 

- O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou mais. “ 

4.15. É vedado nas embalagens e ou rótulos de fórmula de nutrientes para recém-nascido de alto risco: 

4.15.1. Utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas, que não sejam aquelas necessárias para 
ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, entretanto é permitido o uso de marca do produto/ 
logomarca desde que não utilize imagem de criança, ou outras figuras humanizadas;  

4.15.2. Utilizar denominações ou frases como “fortificante do leite humano”, “suplemento do leite humano”, 
ou similares, com o intuito de sugerir que o leite humano é fraco ou que necessita ser suplementado, 
complementado ou enriquecido;  

4.15.3. Utilizar frases ou expressões que possam por em dúvida a capacidade das mães de amamentarem 
seus filhos; 

4.15.4. Utilizar expressões ou denominações que tentam identificar o produto como apropriado para 
alimentação infantil, tais como a expressão “baby” ou similares;  

4.15.5. Utilizar informações que possam induzir o uso do produto baseado em falso conceito de vantagem 
ou segurança; 

4.15.6. Promover o produto ou outros produtos da mesma e ou de outras empresas.  
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4.16. Deve constar, em destaque, no painel principal dos rótulos do produto relacionado no item 4.15. a 
seguinte frase : “Esse produto só deve ser usado na alimentação do recém-nascido de alto risco mediante 
prescrição médica para uso exclusivo em unidades hospitalares.”  

4.17. Os rótulos do produto relacionado no item 4.15. devem exibir no painel principal ou demais painéis, 
em moldura, de forma legível, de fácil visualização, em cores contrastantes, em caracteres idênticos e em 
mesmo tamanho de letra da designação de venda do produto, além de atender os dispositivos previstos 
no Capítulo III do Decreto-Lei 986, de 21 de outubro de 1969 e na Resolução 10, de 31 de julho de 1984 da 
Comissão Interministerial de Indústria, Saúde e Agricultura CISA, a seguinte advertência:  

“O Ministério da Saúde adverte: 

- O leite materno possui os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento da criança nos 
primeiros anos de vida.” 

4.19. Nos rótulos do produto relacionado no item 4.15. deve constar ainda uma advertência sobre os riscos 
do preparo inadequado e instruções para a correta preparação do produto, incluindo medidas de higiene a 
serem observadas e a dosagem para a diluição, quando for o caso.  

4.20. O produto relacionado no item 4.15. é restrito a uso hospitalar. Portanto é vedada a venda em farmácias 
e ou supermercados. 

4.21. Todo o material educativo e técnico-científico, qualquer que seja a sua forma, que trate de alimentação 
de lactentes e crianças de primeira infância deve atender aos dispositivos deste Regulamento.  

5. AMOSTRAS E DOAÇÕES  

5.1. Os rótulos de amostras dos produtos abrangidos por este Regulamento devem conter no painel principal 
e em destaque, as seguintes frases: “Amostra grátis para avaliação profissional. Proibida a distribuição a 
mães, gestantes e familiares”.  

5.2. Os fabricantes, distribuidores e importadores só poderão fornecer amostras dos produtos relacionados 
nos itens 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4 a pediatras e nutricionistas, quando do lançamento do produto, atendendo 
ao item 5.1.  

5.3. Para efeito desse Regulamento, o lançamento nacional deverá ser feito no prazo máximo de 18 meses 
em todo território nacional.   

5.4. É vedada a distribuição de amostra quando do relançamento do mesmo produto ou na mudança da 
marca do produto. 

5.5. É vedada a distribuição de amostras de fórmula de nutrientes indicados para recém-nascidos de alto 
risco. 

5.6. A amostra da fórmula infantil para lactentes e da fórmula infantil de seguimento para lactentes somente 
poderá ser fornecida uma única vez, quando do lançamento do produto, mediante solicitação prévia do 
profissional de saúde.  

5.7. Os fabricantes, importadores e distribuidores dos produtos de que trata este Regulamento só poderão 
conceder patrocínios financeiros e ou materiais às entidades científicas, ou associativas de pediatras e de 
nutricionistas, que sejam reconhecidas nacionalmente, ficando, portanto, vedadas todas e quaisquer formas 
de concessão de estímulos a pessoas físicas.  

5.8. As entidades contempladas com estímulo têm a responsabilidade de zelar para que as empresas não 
façam promoção comercial de seus produtos nos eventos por elas patrocinados, autorizando somente a 
distribuição de material técnico-científico, conforme as disposições deste Regulamento.  

5.9. Todos os eventos patrocinados deverão incluir nos materiais de divulgação a seguinte frase: 

“Este evento recebeu patrocínio de empresas privadas de acordo com a Norma Brasileira de Comercialização 
de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras”.  

5.10. Ficam proibidas as doações ou vendas a preços reduzidos dos produtos abrangidos por este Regulamento 
com fins promocionais às maternidades e outras instituições que prestam assistência a crianças, quer para 
uso da própria instituição, quer para distribuição à clientela externa.  

5.11. A proibição de que trata este artigo não se aplica às doações ou vendas a preços reduzidos em situações 
de excepcional necessidade individual ou coletiva, a critério da autoridade de saúde. Nestas situações, deverá 
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ser garantido que as provisões tenham continuidade enquanto os lactentes em questão dela necessitarem. É 
permitida a impressão do nome e do logotipo do doador, mas vedada qualquer propaganda dos produtos.  

5.12. A doação para fins de pesquisa só pode ser feita mediante a aprovação de Protocolo do Comitê de Ética 
em Pesquisa da instituição a que o profissional estiver vinculado, atendendo aos dispositivos da Resolução 
01/88 do Conselho Nacional de Saúde que aprova as Normas de Pesquisa em Saúde, e da Resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 
seres humanos.  

5.13. O produto objeto de doação para pesquisa deverá conter, como identificação, no painel principal e com 
destaque, a frase: “Doação para pesquisa de acordo com legislação em vigor”.  

6. DISPOSIÇÕES GERAIS  

6.1. Compete aos órgãos do Sistema Único de Saúde, sob orientação nacional do Ministério da Saúde, a 
divulgação, aplicação e vigilância do cumprimento deste Regulamento.  

6.2. O Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais de Saúde e órgãos equivalentes ao nível municipal, 
sempre que necessário, acionarão outras entidades governamentais para melhor cumprimento do disposto 
neste Regulamento.  

6.3. Fabricantes, distribuidores e importadores, organizações governamentais e não-governamentais e, 
em particular, as de defesa do consumidor, instituições privadas de prestação de serviço de saúde ou de 
assistência social bem como entidades comunitárias que congreguem profissionais ou pessoal de saúde, 
serão estimulados a colaborar com o sistema público de saúde para o cumprimento deste Regulamento.  

6.4. Os fabricantes devem informar todo o seu pessoal de comercialização, incluindo as agências de 
publicidade que contratam, sobre este Regulamento e as responsabilidades no seu cumprimento.  

6.5. As penalidades pelo não cumprimento deste Regulamento serão aplicadas de forma progressiva, de 
acordo com a gravidade e freqüência da infração. Aplicam-se aos infratores as sanções previstas na Lei 6437, 
de 20 de agosto de 1977.   

RESOLUÇÃO - RDC Nº 221, DE 05 DE AGOSTO DE 2002 

  

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião 
realizada em 17 de julho de 2002,  

considerando a necessidade de adotar requisitos de segurança sanitária para chupetas, bicos e mamadeiras 
e protetores de mamilo, assim como estabelecer ações de prevenção e controle sanitário destes produtos e 
seus fornecedores e distribuidores, visando assegurar a saúde infantil;  

considerando a responsabilidade de alinhar a política sanitária às recomendações da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e do Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, que dispõem sobre a saúde de 
lactentes, particularmente a Declaração de Innocenti - UNICEF/OMS; e  

considerando o compromisso assumido pelo Governo Brasileiro na Reunião de Cúpula em Favor da Infância, 
realizada em Nova Iorque em 1990, de promover, proteger e apoiar o aleitamento exclusivo, nos primeiros 
6 (seis) meses de vida, e continuado, até os 2 (dois) anos ou mais de idade;  

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação. 

Art.º 1º Aprovar o regulamento técnico sobre chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo, anexo a 
esta Resolução. 

Art. 2º As chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo, fabricados após 180 (cento e oitenta) dias da 
data de publicação desta Resolução, devem adotar suas disposições.  

Art. 3º O descumprimento das disposições desta Resolução constitui infração à legislação sanitária, sujeitando 
os infratores às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.  

Art. 4º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 
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Portaria nº 117, de 27 de novembro de 1981, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da 
Saúde.  

GONZALO VECINA NETO 

ANEXO 

REGULAMENTO TÉCNICO 

Chupetas, Bicos, Mamadeiras e Protetores de Mamilo 

Conteúdo: 

1. Âmbito de Aplicação 

2. Definições 

3. Requisitos de Segurança 

4. Controle Sanitário 

5. Rotulagem e Instruções de Uso 

6. Comercialização, Distribuição, Divulgação e Publicidade 

1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

As disposições deste Regulamento Técnico aplicam-se às chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de 
mamilo fabricados no país ou importados, assim como a seus fornecedores e distribuidores, conforme 
definido no item 2 deste Regulamento.  

2. DEFINIÇÕES 

2.1 Amostra grátis: Unidade de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo fornecido gratuitamente, 
uma única vez. 

2.2 Apresentação especial: Qualquer forma de apresentação de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de 
mamilo relacionada à promoção comercial, que objetive induzir a aquisição ou venda, tais como embalagens 
promocionais, embalagens de fantasia ou embalagens agregando produtos de diferentes finalidades.  

2.3 Autoridade de saúde: Gestor federal, estadual ou municipal de saúde. 

2.4 Bico: Parte da mamadeira pela qual a criança succiona o alimento ou líquido, sendo confeccionada em 
elastômero natural ou sintético, provida de orifício para passagem de alimento, podendo dispor também 
de orifício em sua base, que funciona como respiro para permitir a equalização da pressão atmosférica com 
a pressão interna do recipiente, durante o uso normal da mamadeira, conforme definido na norma técnica 
brasileira NBR 13793: Segurança de Mamadeiras.  

2.5 Chupeta: Artigo para as crianças sugarem, sem a finalidade de administrar alimentos, medicamentos ou 
líquidos, composta de bico ou bulbo, escudo, pino ou botão e argola ou anel, conforme definido na norma 
técnica brasileira NBR 10334: Segurança de Chupetas.  

2.6 Criança: Indivíduo até 12 anos de idade incompletos. 

2.7 Criança de primeira infância ou criança pequena: Criança de 12 meses a 3 anos de idade. 

2.8 Destaque: Aquilo que ressalta uma advertência, frase ou texto. Quando feito por escrito, deverá, no 
mínimo, ter fonte igual ao texto informativo de maior letra, excluindo a marca, em caixa alta e em negrito. 
Quando auditivo, deverá ser feito de forma clara e audível.  

2.9 Distribuidor: Pessoa física, pessoa jurídica ou qualquer outra entidade no setor público ou privado, 
envolvido direta ou indiretamente na comercialização e/ou importação, no nível de atacado ou de varejo, de 
chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo.  

2.10 Doação: Fornecimento gratuito de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo em quantidade 
superior à caracterizada como amostra grátis.  

2.11 Embalagem: Recipiente lacrado que envolve a chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo, 
destinado a garantir a conservação e facilitar o transporte e manuseio do produto.  

2.12 Exposição especial: Qualquer forma de expor chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo de forma 
a destacá-los e/ou diferenciá-los dos demais dentro de um estabelecimento comercial, tais como, mas não 
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limitado a, vitrine, ponta de gôndola, empilhamento de produtos em forma de pirâmide ou ilha, engradado 
e ornamentação de prateleiras.  

2.13 Fornecedor: Empresa fabricante no Brasil ou importadora de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores 
de mamilo. 

2.14 Instruções de uso: Impresso que acompanha o produto, contendo informações sobre o uso correto, 
seguro e indicado de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo.  

2.15 Kit: Embalagem contendo um dos produtos abrangidos por este regulamento apresentados em 
quantidade, formas ou tamanhos diferentes ou conjunto de bicos e mamadeiras em uma mesma 
embalagem.  

2.16 Lactente: Criança até 1 ano de idade (de zero a 11 meses e 29 dias). 

2.17 Mamadeira: Objeto utilizado para alimentação líquida de crianças, constituído de bico e recipiente que 
armazena o alimento, podendo ter anel retentor, para manter acoplados o bico e o recipiente, conforme 
definido na norma técnica brasileira NBR 13793: Segurança de Mamadeiras.  

2.18 Material educativo: Todo material escrito ou audiovisual destinado ao público em geral, tais como: 
folhetos, livros, artigos em periódico leigo, fitas cassete, fitas de vídeo, Internet e outras formas, que vise 
orientar sobre a adequada utilização de produtos destinados a lactentes e crianças de primeira infância.  

2.19 Material técnico-científico: Todo material elaborado, com informações técnico-científicas comprovadas 
e referenciadas sobre chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo, destinado a profissionais e 
pessoal de saúde.  

2.20 Profissional de saúde: Recurso humano de nível superior da área de saúde. 

2.21 Promoção comercial: É o conjunto de atividades informativas e de persuasão realizadas por fornecedor 
ou distribuidor de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo, por meio de quaisquer meios de 
divulgação, com objetivo de induzir a aquisição ou venda desses produtos.  

2.22 Protetor de mamilo: Artigo utilizado sobre o peito durante a amamentação para os lactentes sugarem 
o leite materno.  

2.23 Rótulo: É toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, 
impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou litografada, colada ou fundida sobre o recipiente e/ou 
sobre a embalagem de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo.  

3. REQUISITOS DE SEGURANÇA 

3.1 As chupetas devem atender aos requisitos toxicológicos e físicos estabelecidos pela norma técnica 
brasileira NBR 10334. 

3.2 Os bicos e mamadeiras devem atender aos requisitos toxicológicos e físicos estabelecidos pela norma 
técnica brasileira NBR 13793.  

3.3 As chupetas, bicos, mamadeiras ou protetor de mamilo não podem conter mais de 10 (dez) partes por 
bilhão (p.p.b.) de nenhum tipo de N-nitrosaminas. Adicionalmente, o total de N-nitrosaminas da amostra não 
deve exceder 20 (vinte) partes por bilhão (p.p.b.).  

4. CONTROLE SANITÁRIO 

4.1 Em razão de indício de não cumprimento a qualquer requisito deste Regulamento Técnico ou de dano 
à saúde de usuário de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo, a autoridade sanitária do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS, tem competência para proceder à imediata interdição do produto, 
nos termos da Lei n° 6.437/77, para verificação e constatação de sua condição.  

4.2 O fornecedor ou distribuidor de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo, não necessita 
de autorização de funcionamento concedida pela ANVISA ou registro de seus produtos nesta Agência, 
estando, entretanto, sujeito ao regime de vigilância sanitária, para os demais efeitos previstos na legislação 
sanitária.  

4.3 A importação de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo, dar-se-á através de licenciamento 
de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, devendo a sua autorização 
de embarque no exterior, inspeção física para fins de verificação do cumprimento do disposto neste 
Regulamento, deferimento e liberação sanitária, ocorrer através da autoridade sanitária desta ANVISA, em 
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exercício no local onde ocorrerá o desembaraço.  

4.4 A interdição de produto de que trata esse regulamento, quando realizada por autoridade sanitária de 
unidade federada, deve ser imediatamente comunicada à ANVISA, a quem caberá, uma vez comprovado que 
o produto não cumpriu a requisito deste Regulamento, determinar a adoção das ações sanitárias aplicáveis 
ao fornecedor e seu produto, em todo o território nacional.  

4.5 A verificação para constatar o cumprimento dos requisitos estabelecidos nesse regulamento técnico, 
deve ser efetuada pela autoridade sanitária, utilizando os resultados dos ensaios do produto realizados por 
laboratórios da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde - REBLAS e a avaliação da conformidade 
do produto aos requisitos indicados no item 3 deste Regulamento, deve ser realizada no âmbito do Sistema 
Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, quando regulamentada pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.  

5. ROTULAGEM E INSTRUÇÕES DE USO 

5.1 Rotulagem 

5.1.1 É obrigatório a aplicação de rótulo na embalagem de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo, 
o qual deve conter no mínimo as seguintes informações em língua portuguesa, com caracteres de altura não 
inferior a 1(um) milímetro:  

(a) o nome do fabricante, importador ou distribuidor, conforme aplicável; 

(b) a identificação do lote e data de fabricação; 

(c) a apresentação do produto, conforme exigido pelo artigo 31 da Lei n° 8078/90; 

(d) as instruções necessárias e suficientes para uso correto, seguro e indicado do produto, incluindo as 
seguintes orientações: 

I) antes de cada uso, colocar a chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo em água fervente por, pelo 
menos, 5 (cinco) minutos;  

II) não colocar laços ou fitas para prender a chupeta no pescoço, pois há risco de estrangulamento; 

III) antes de cada uso, examinar se a chupeta ou bico apresenta algum rasgo ou perfuração, descartando-o 
caso esteja danificado; 

IV) o furo do bico já está na medida exata, não necessitando aumentá-lo sob risco de provocar asfixia; 

V) para prevenir cáries dentárias, não mergulhar a chupeta ou bico em substâncias doces; 

VI) não utilizar a mamadeira sem supervisão constante de um adulto; 

VII) guardar a embalagem e/ou rótulo para eventuais consultas. 

5.1.2 Caso as instruções indicadas no item 5.1.1 (d) não consigam ser incluídas no rótulo, por limitação de 
espaço físico, este deverá informar para “ver instruções de uso”.  

5.1.3 O rótulo das mamadeiras de vidro deve conter de forma destacada em sua face principal, a informação 
de “Atenção: Mamadeira de Vidro”.  

5.1.4 Os rótulos de chupeta, bico e mamadeira devem exibir no painel principal, ou nos demais painéis, em 
moldura, de forma legível, de fácil visualização, em cores contrastantes e em caracteres idênticos, em corpo, 
à designação de venda do produto, além de atender à legislação específica, a seguinte advertência:  

“O Ministério da Saúde adverte: 

- A criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. 

- O uso de mamadeira, bico ou chupeta prejudica a amamentação e seu uso prolongado, prejudica a dentição 
e a fala da criança”. 

5.1.5 Os rótulos de protetores de mamilo devem exibir no painel principal, ou nos demais painéis, em 
moldura, de forma legível, de fácil visualização, em cores contrastantes e em caracteres idênticos, em corpo, 
à designação de venda do produto, além de atender à legislação específica, a seguinte advertência:  

“O Ministério da Saúde adverte: 

- O uso de protetor de mamilo prejudica a amamentação”. 
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5.1.6 Além do conteúdo indicado no item 5.1.1, o rótulo de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo, 
pode conter outras informações, estando entretanto vedado incluir:  

(a) Ilustrações, fotos ou imagens de crianças; 

(b) quaisquer figuras, ilustrações ou personagens infantis que se assemelhem a lactentes e crianças de 
primeira infância, humanos ou não, que estejam utilizando, ou não, mamadeiras, bicos e chupetas;  

(c) frases ou expressões que possam pôr em dúvida a capacidade das mães de amamentar seus filhos ou 
sugiram semelhança do produto com a mama ou mamilo;  

(d) expressões ou denominações que identifiquem o produto como apropriado para uso infantil, tais como a 
palavra “baby” ou similares, exceto quando utilizadas como marca registrada da empresa ou do produto;  

(e) informações que induzam o uso do produto baseado em falso conceito de vantagem ou segurança; 

(f) a promoção do produto ou de outros produtos de que trata este Regulamento, pertencentes ao 
fornecedor ou outros fornecedores. 

5.2 Instruções de Uso 

5.2.1 As instruções de uso não necessitam acompanhar o produto, quando todas as informações sobre este, 
indicadas no item 5.1.1, estiverem impressas em seu rótulo.  

5.2.2 Quando necessárias, as instruções de uso devem conter, no mínimo, as informações descritas nos itens 
5.1.1 e 5.1.3, exceto a prevista no item 5.1.1(b) e observadas as orientações do item 5.1.6.  

6. COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 

6.1. É vedada a distribuição de amostra grátis em qualquer quantidade. 

6.2 É vedada a promoção comercial de chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo, em quaisquer 
meios de comunicação, incluindo “merchandising”, divulgação por meios eletrônicos, escritos, auditivos ou 
visuais, assim como estratégias promocionais para induzir vendas no varejo, tais como exposições especiais, 
cupons de descontos ou preço reduzido, prêmios, brindes, vendas vinculadas ou apresentações especiais.  

Nota: a proibição de que trata este item, não inclui o fornecimento de material técnico-científico a profissionais 
de saúde. 

6.3 São vedadas as doações ou vendas a preços reduzidos de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de 
mamilo às pessoas físicas ou jurídicas, incluindo maternidades e outras instituições que prestam assistência 
a crianças, quer para uso das próprias instituições, quer para distribuição à clientela externa. A proibição de 
que trata este artigo não se aplica às doações destes produtos em situações de excepcional necessidade 
individual ou coletiva definida a critério da autoridade de saúde, sendo vedada qualquer propaganda dos 
produtos.   

6.4 Todo material educativo e técnico-científico sobre chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo, 
além de atender às restrições indicadas nos itens 5.1.4 e 5.1.5 deste Regulamento, devem conter informações 
que destaquem:  

(a) os benefícios e a superioridade da amamentação; 

(b) os efeitos negativos do uso de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo sobre a prática 
da amamentação e os possíveis riscos à saúde da criança, destacando-se alterações de crescimento e 
desenvolvimento crânio-oro-facial e das funções orais.  

6.5 Os materiais educativos e técnico-científicos não poderão conter imagens, textos, ilustrações ou figuras, 
que recomendem ou possam induzir o uso de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo.  

6.6 Os materiais educativos que tratam de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de mamilo não podem 
ser produzidos nem patrocinados pelos fornecedores e distribuidores destes produtos.  

6.7 Os fornecedores e distribuidores de chupetas, bicos e mamadeiras somente poderão conceder patrocínios 
financeiros e materiais a entidades científicas, sendo vedado aos fornecedores e distribuidores de protetores 
de mamilo o patrocínio financeiro de qualquer entidade.   

6.8 As entidades contempladas com o estímulo de que trata o item 6.7 têm a responsabilidade de zelar 
para que as empresas não façam promoção comercial de seus produtos nos eventos por elas patrocinados, 
autorizando somente a distribuição de material técnico-científico, conforme as disposições deste 
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Regulamento.  

6.9 Todos os eventos patrocinados deverão incluir nos materiais de divulgação a seguinte frase: 

“Este evento recebeu patrocínio de empresas privadas de acordo com a Norma Brasileira de Comercialização 
de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras”.  

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 O fornecedor e distribuidor devem informar a todo o seu pessoal de comercialização, incluindo as agências 
de publicidade que contrata, sobre este Regulamento e suas responsabilidades no seu cumprimento.  

7.2 Fornecedores, distribuidores, organizações governamentais e não-governamentais e, em particular, as 
de defesa do consumidor, instituições privadas de prestação de serviços de saúde ou de assistência social, 
bem como entidades comunitárias que congreguem profissionais ou pessoal de saúde, serão estimulados a 
colaborar com o sistema público de saúde para o cumprimento deste Regulamento.

Poder Legislativo - Lei nº 11.265/2006

4/1/2006

 

LEI Nº 11.265, DE 3 DE JANEIRO DE 2006 

 

DOU 04.01.2006 

 

Regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também a de 
produtos de puericultura correlatos.

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

 

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

 

Art. 1º O objetivo desta Lei é contribuir para a adequada nutrição dos lactentes e das crianças de primeira 
infância por meio dos seguintes meios:

I - regulamentação da promoção comercial e do uso apropriado dos alimentos para lactentes e crianças de 
primeira infância, bem como do uso de mamadeiras, bicos e chupetas;

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

III - proteção e incentivo à continuidade do aleitamento materno até os 2 (dois) anos de idade após a 
introdução de novos alimentos na dieta dos lactentes e das crianças de primeira infância.

 

Art. 2º Esta Lei se aplica à comercialização e às práticas correlatas, à qualidade e às informações de uso dos 
seguintes produtos, fabricados no País ou importados:

I - fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de seguimento para lactentes;

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

III - leites fluidos, leites em pó, leites modificados e similares de origem vegetal;

IV - alimentos de transição e alimentos à base de cereais indicados para lactentes ou crianças de primeira 
infância, bem como outros alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados ou de outra 
forma apresentados como apropriados para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância;
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V - fórmula de nutrientes apresentada ou indicada para recém-

nascido de alto risco;

VI - mamadeiras, bicos e chupetas.

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, adotam-se as seguintes definições:

I - alimentos substitutos do leite materno ou humano: qualquer alimento comercializado ou de alguma forma 
apresentado como um substituto parcial ou total do leite materno ou humano;

II - alimento de transição para lactentes e crianças de primeira infância ou alimento complementar: qualquer 
alimento industrializado para uso direto ou empregado em preparado caseiro, utilizado como complemento 
do leite materno ou de fórmulas infantis, introduzido na alimentação de lactentes e crianças de primeira 
infância com o objetivo de promover uma adaptação progressiva aos alimentos comuns e propiciar uma 
alimentação balanceada e adequada às suas necessidades, respeitando-se sua maturidade fisiológica e seu 
desenvolvimento neuropsicomotor;

III - alimento à base de cereais para lactentes e crianças de primeira infância: qualquer alimento à base de 
cereais próprio para a alimentação de lactentes após o 6º (sexto) mês e de crianças de primeira infância, 
respeitando-se sua maturidade fisiológica e seu desenvolvimento neuropsicomotor;

IV - amostra: 1 (uma) unidade de um produto fornecida gratuitamente, por 1 (uma) única vez;

V - apresentação especial: qualquer forma de apresentação do produto relacionada à promoção comercial 
que tenha por finalidade induzir a aquisição ou venda, tais como embalagens promocionais, embalagens de 
fantasia ou conjuntos que agreguem outros produtos não abrangidos por esta Lei;

VI - bico: objeto apresentado ou indicado para o processo de sucção nutritiva da criança com a finalidade de 
administrar ou veicular alimentos ou líquidos;

VII - criança: indivíduo até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VIII - criança de primeira infância ou criança pequena: criança de 12 (doze) meses a 3 (três) anos de idade;

IX - chupeta: bico artificial destinado à sucção sem a finalidade de administrar alimentos, medicamentos ou 
líquidos;

X - destaque: mensagem gráfica ou sonora que visa a ressaltar determinada advertência, frase ou texto;

XI - doação: fornecimento gratuito de um produto em quantidade superior à caracterizada como amostra;

XII - distribuidor: pessoa física, pessoa jurídica ou qualquer outra entidade no setor público ou privado 
envolvida, direta ou indiretamente, na comercialização ou importação, por atacado ou no varejo, de um 
produto contemplado nesta Lei;

XIII - kit: é o conjunto de produtos de marcas, formas ou tamanhos diferentes em uma mesma embalagem;

XIV - exposição especial: qualquer forma de expor um produto de modo a destacá-lo dos demais, no âmbito 
de um estabelecimento comercial, tais como vitrine, ponta de gôndola, empilhamento de produtos em 
forma de pirâmide ou ilha, engradados, ornamentação de prateleiras e outras definidas em regulamento;

XV - embalagem: é o recipiente, o pacote ou o envoltório destinado a garantir a conservação e a facilitar o 
transporte e manuseio dos produtos;

XVI - importador: empresa ou entidade privada que pratique a importação de qualquer produto abrangido 
por esta Lei;

XVII - fabricante: empresa ou entidade privada ou estatal envolvida na fabricação de qualquer produto objeto 
desta Lei;

XVIII - fórmula infantil para lactentes: é o produto em forma líquida ou em pó destinado à alimentação de 
lactentes até o 6º (sexto) mês, sob prescrição, em substituição total ou parcial do leite materno ou humano, 
para satisfação das necessidades nutricionais desse grupo etário;

XIX - fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas:

aquela cuja composição foi alterada com o objetivo de atender às necessidades específicas decorrentes 
de alterações fisiológicas ou patológicas temporárias ou permanentes e que não esteja amparada pelo 
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regulamento técnico específico de fórmulas infantis;

XX - fórmula infantil de seguimento para lactentes: produto em forma líquida ou em pó utilizado, por indicação 
de profissional qualificado, como substituto do leite materno ou humano, a partir do 6º (sexto) mês;

XXI - fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância: produto em forma líquida ou em pó 
utilizado como substituto do leite materno ou humano para crianças de primeira infância;

XXII - lactente: criança com idade até 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias;

XXIII - leite modificado: aquele que como tal for classificado pelo órgão competente do poder público;

XXIV - material educativo: todo material escrito ou audiovisual destinado ao público em geral que vise a 
orientar sobre a adequada utilização de produtos destinados a lactentes e crianças de primeira infância, 
tais como folhetos, livros, artigos em periódico leigo, fitas cassetes, fitas de vídeo, sistema eletrônico de 
informações e outros;

XXV - material técnico-científico: todo material elaborado com informações comprovadas sobre produtos ou 
relacionadas ao domínio de conhecimento da nutrição e da pediatria destinado a profissionais e pessoal de 
saúde;

XXVI - representantes comerciais: profissionais (vendedores, promotores, demonstradores ou representantes 
da empresa e de vendas) 

remunerados, direta ou indiretamente, pelos fabricantes, fornecedores ou importadores dos produtos 
abrangidos por esta Lei;

XXVII - promoção comercial: o conjunto de atividades informativas e de persuasão procedente de empresas 
responsáveis pela produção ou manipulação, distribuição e comercialização com o objetivo de induzir a 
aquisição ou venda de um determinado produto;

XXVIII - (VETADO)

XXIX - rótulo: toda descrição efetuada na superfície do recipiente ou embalagem do produto, conforme 
dispuser o regulamento;

XXX - fórmula de nutrientes para recém-nascidos de alto risco: composto de nutrientes apresentado ou 
indicado para suplementar a alimentação de recém-nascidos prematuros ou de alto risco.

 

CAPÍTULO II

DO COMÉRCIO E DA PUBLICIDADE

 

Art. 4º É vedada a promoção comercial dos produtos a que se referem os incisos I, V e VI do caput do art. 2º 
desta Lei, em quaisquer meios de comunicação, conforme se dispuser em regulamento.

Parágrafo único. (VETADO)

 

Art. 5º A promoção comercial de alimentos infantis referidos nos incisos II, III e IV do caput do art. 2º desta 
Lei deverá incluir, em caráter obrigatório, o seguinte destaque, visual ou auditivo, consoante o meio de 
divulgação:

I - para produtos referidos nos incisos II e III do caput do art. 2º desta Lei os dizeres “O Ministério da Saúde 
informa: o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou 
mais”;

II - para produtos referidos no inciso IV do caput do art. 2º desta Lei os dizeres “O Ministério da Saúde 
informa: após os 6 (seis) meses de idade continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos”.

 

Art. 6º Não é permitida a atuação de representantes comerciais nas unidades de saúde, salvo para a 
comunicação de aspectos técnicocientíficos dos produtos aos médicos-pediatras e nutricionistas.

Parágrafo único. Constitui dever do fabricante, distribuidor ou importador informar seus representantes 
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comerciais e as agências de publicidade contratadas acerca do conteúdo desta Lei.

 

Art. 7º Os fabricantes, distribuidores e importadores somente poderão fornecer amostras dos produtos 
referidos nos incisos I a IV do caput do art. 2º desta Lei a médicos-pediatras e nutricionistas por ocasião do 
lançamento do produto, de forma a atender ao art. 15 desta Lei.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, o lançamento nacional deverá ser feito no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, 
em todo o território brasileiro

§ 2º É vedada a distribuição de amostra, por ocasião do relançamento do produto ou da mudança de marca 
do produto, sem modificação significativa na sua composição nutricional.

§ 3º É vedada a distribuição de amostras de mamadeiras, bicos, chupetas e suplementos nutricionais indicados 
para recém-nascidos de alto risco.

§ 4º A amostra de fórmula infantil para lactentes deverá ser acompanhada de protocolo de entrega da 
empresa, com cópia para o pediatra ou nutricionista.

 

Art. 8º Os fabricantes, importadores e distribuidores dos produtos de que trata esta Lei somente poderão 
conceder patrocínios financeiros ou materiais às entidades científicas de ensino e pesquisa ou às entidades 
associativas de pediatras e de nutricionistas reconhecidas nacionalmente, vedada toda e qualquer forma de 
patrocínio a pessoas físicas.

§ 1º As entidades beneficiadas zelarão para que as empresas não realizem promoção comercial de seus 
produtos nos eventos por elas patrocinados e limitem-se à distribuição de material técnico-científico.

§ 2º Todos os eventos patrocinados deverão incluir nos materiais de divulgação o destaque “Este evento 
recebeu patrocínio de empresas privadas, em conformidade com a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006”.

 

Art. 9º São proibidas as doações ou vendas a preços reduzidos dos produtos abrangidos por esta Lei às 
maternidades e instituições que prestem assistência a crianças.

§ 1º A proibição de que trata este artigo não se aplica às doações ou vendas a preços reduzidos em situações 
de excepcional necessidade individual ou coletiva, a critério da autoridade fiscalizadora competente.

§ 2º Nos casos previstos no § 1º deste artigo garantir-se-á que as provisões sejam contínuas no período em 
que o lactente delas necessitar.

§ 3º Permitir-se-á a impressão do nome e do logotipo do doador, vedada qualquer publicidade dos 
produtos.

§ 4º A doação para fins de pesquisa somente será permitida mediante a apresentação de protocolo aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição a que o profissional estiver vinculado, observados os 
regulamentos editados pelos órgãos competentes.

§ 5º O produto objeto de doação para pesquisa deverá conter, como identificação, no painel frontal e com 
destaque, a expressão “Doação para pesquisa, de acordo com a legislação em vigor”.

 

CAPÍTULO III

DA ROTULAGEM

 

Art. 10. É vedado, nas embalagens ou rótulos de fórmula infantil para lactentes e fórmula infantil de 
seguimento para lactentes:

I - utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias para ilustrar 
métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que essa não utilize 
imagem de lactente, criança pequena ou outras figuras humanizadas;

II - utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite materno, 
conforme disposto em regulamento;
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III - utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus 
filhos;

IV - utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como mais adequado à alimentação 
infantil, conforme disposto em regulamento;

V - utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem 
ou segurança;

VI - utilizar frases ou expressões que indiquem as condições de saúde para as quais o produto seja 
adequado;

VII - promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos.

§ 1º Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, conforme 
disposto em regulamento, o seguinte destaque: “O Ministério da Saúde adverte: Este produto só deve ser 
usado na alimentação de crianças menores de 1 (um) ano de idade, com indicação expressa de médico ou 
nutricionista.

O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho”.

§ 2º Os rótulos desses produtos exibirão um destaque sobre os riscos do preparo inadequado e instruções 
para a correta preparação do produto, inclusive medidas de higiene a serem observadas e dosagem para 
diluição, quando for o caso.

 

Art. 11. É vedado, nas embalagens ou rótulos de fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira 
infância:

I - utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias para ilustrar 
métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que essa não utilize 
imagem de lactente, criança pequena ou outras figuras humanizadas, conforme disposto em regulamento;

II - utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite materno, 
conforme disposto em regulamento;

III - utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus 
filhos;

IV - utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como mais adequado à alimentação 
infantil, conforme disposto em regulamento;

V - utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem 
ou segurança;

VI - utilizar marcas seqüenciais presentes nas fórmulas infantis de seguimento para lactentes;

VII - promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos.

§ 1º Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, o seguinte 
destaque: “O Ministério da Saúde adverte: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores 
de 1 (um) ano de idade. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) 
anos de idade ou mais”.

§ 2º Os rótulos desses produtos exibirão um destaque para advertir sobre os riscos do preparo inadequado 
e instruções para a correta preparação do produto, inclusive medidas de higiene a serem observadas e 
dosagem para a diluição, vedada a utilização de figuras de mamadeira.

 

Art. 12. As embalagens ou rótulos de fórmulas infantis para atender às necessidades dietoterápicas específicas 
exibirão informações sobre as características específicas do alimento, vedada a indicação de condições de 
saúde para as quais o produto possa ser utilizado.

Parágrafo único. Aplica-se a esses produtos o disposto no art.
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8º desta Lei.

 

Art. 13. É vedado, nas embalagens ou rótulos de leites fluidos, leites em pó, leites modificados e similares de 
origem vegetal:

I - utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias para ilustrar 
métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que essa não utilize 
imagem de lactente, criança pequena ou outras figuras humanizadas ou induzam ao uso do produto para 
essas faixas etárias;

II - utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite materno, 
conforme disposto em regulamento;

III - utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus 
filhos;

IV - utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como mais adequado à alimentação 
infantil, conforme disposto em regulamento;

V - utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem 
ou segurança;

VI - promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos que se destinem a 
lactentes.

§ 1º Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, conforme 
disposto em regulamento, o seguinte destaque:

I - leite desnatado e semidesnatado, com ou sem adição de nutrientes essenciais: “O Ministério da Saúde 
adverte: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de 
médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) 
anos de idade ou mais”;

II - leite integral e similares de origem vegetal ou misto, enriquecido ou não: “O Ministério da Saúde adverte: 
Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, a não ser por 
indicação expressa de médico ou nutricionista. O

aleitamento materno evita infecções e alergias e deve ser mantido até a criança completar 2 (dois) anos de 
idade ou mais”;

III - leite modificado de origem animal ou vegetal: “O Ministério da Saúde adverte: Este produto não deve 
ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade. O aleitamento materno evita infecções e 
alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais”.

§ 2º É vedada a indicação, por qualquer meio, de leites condensados e aromatizados para a alimentação de 
lactentes e de crianças de primeira infância.

 

Art. 14. As embalagens ou rótulos de alimentos de transição e alimentos à base de cereais indicados 
para lactentes e crianças de primeira infância e de alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando 
comercializados ou apresentados como apropriados para a alimentação de lactentes e crianças de primeira 
infância, não poderão:

I - utilizar ilustrações, fotos ou imagens de lactentes ou crianças de primeira infância;

II - utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus 
filhos;

III - utilizar expressões ou denominações que induzam à identificação do produto como apropriado ou 
preferencial para a alimentação de lactente menor de 6 (seis) meses de idade;

IV - utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos baseado em falso conceito de vantagem ou 
segurança;
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V - promover as fórmulas infantis, leites, produtos com base em leite e os cereais que possam ser administrados 
por mamadeira.

§ 1º Constará do painel frontal dos rótulos desses produtos a idade a partir da qual eles poderão ser 
utilizados.

§ 2º Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, conforme 
disposto em regulamento, o seguinte destaque: “O Ministério da Saúde adverte: Este produto não deve ser 
usado para crianças menores de 6 (seis) meses de idade, a não ser por indicação expressa de médico ou 
nutricionista.

O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais”.

 

Art. 15. Relativamente às embalagens ou rótulos de fórmula de nutrientes para recém-nascido de alto risco, 
é vedado:

I - utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias para ilustrar 
métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que essa não utilize 
imagem de lactente, criança pequena ou outras figuras humanizadas;

II - utilizar denominações ou frases sugestivas de que o leite materno necessite de complementos, 
suplementos ou de enriquecimento;

III - utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus 
filhos;

IV - utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como mais adequado à alimentação 
infantil, conforme disposto em regulamento;

V - utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem 
ou segurança;

VI - promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos.

§ 1º O painel frontal dos rótulos desses produtos exibirá o seguinte destaque: “Este produto somente deve 
ser usado para suplementar a alimentação do recém-nascido de alto risco mediante prescrição médica e para 
uso exclusivo em unidades hospitalares”.

§ 2º Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, conforme 
disposto em regulamento, o seguinte destaque: “O Ministério da Saúde adverte: O leite materno possui os 
nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida”.

§ 3º Os rótulos desses produtos exibirão um destaque para advertir sobre os riscos do preparo inadequado 
e instruções para a sua correta preparação, inclusive medidas de higiene a serem observadas e a dosagem 
para a diluição, quando for o caso.

§ 4º O produto referido no caput deste artigo é de uso hospitalar exclusivo, vedada sua comercialização fora 
do âmbito dos serviços de saúde.

 

Art. 16. Com referência às embalagens ou rótulos de mamadeiras, bicos e chupetas, é vedado:

I - utilizar fotos, imagens de crianças ou ilustrações humanizadas;

II - utilizar frases ou expressões que induzam dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus 
filhos;

III - utilizar frases, expressões ou ilustrações que possam sugerir semelhança desses produtos com a mama 
ou o mamilo;

IV - utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como apropriado para o uso infantil, 
conforme disposto em regulamento;

V - utilizar informações que possam induzir o uso dos produtos baseado em falso conceito de vantagem ou 
segurança;

VI - promover o produto da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos.
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§ 1º Os rótulos desses produtos deverão exibir no painel principal, conforme disposto em regulamento, o 
seguinte destaque:

“O Ministério da Saúde adverte: A criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. 
O uso de mamadeira, bico ou chupeta prejudica o aleitamento materno”.

§ 2º É obrigatório o uso de embalagens e rótulos em mamadeiras, bicos ou chupetas.

 

Art. 17. Os rótulos de amostras dos produtos abrangidos por esta Lei exibirão, no painel frontal: “Amostra 
grátis para avaliação profissional. Proibida a distribuição a mães, gestantes e familiares”.

 

CAPÍTULO IV

DA EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AO PÚBLICO

 

Art. 18. Os órgãos públicos da área de saúde, educação e pesquisa e as entidades associativas de médicos-
pediatras e nutricionistas participarão do processo de divulgação das informações sobre a alimentação dos 
lactentes e de crianças de primeira infância, estendendo-se essa responsabilidade ao âmbito de formação e 
capacitação de recursos humanos.

 

Art. 19. Todo material educativo e técnico-científico, qualquer que seja a sua forma, que trate de alimentação 
de lactentes e de crianças de primeira infância atenderá aos dispositivos desta Lei e incluirá informações 
explícitas sobre os seguintes itens:

I - os benefícios e a superioridade da amamentação;

II - a orientação sobre a alimentação adequada da gestante e da nutriz, com ênfase no preparo para o início 
e a manutenção do aleitamento materno até 2 (dois) anos de idade ou mais;

III - os efeitos negativos do uso de mamadeira, bico ou chupeta sobre o aleitamento natural, particularmente 
no que se refere às dificuldades para o retorno à amamentação e aos inconvenientes inerentes ao preparo 
dos alimentos e à higienização desses produtos;

IV - as implicações econômicas da opção pelos alimentos usados em substituição ao leite materno ou humano, 
ademais dos prejuízos causados à saúde do lactente pelo uso desnecessário ou inadequado de alimentos 
artificiais;

V - a relevância do desenvolvimento de hábitos educativos e culturais reforçadores da utilização dos alimentos 
constitutivos da dieta familiar.

§ 1º Os materiais educativos e técnico-científicos não conterão imagens ou textos, incluídos os de profissionais 
e autoridades de saúde, que recomendem ou possam induzir o uso de chupetas, bicos ou mamadeiras ou o 
uso de outros alimentos substitutivos do leite materno.

§ 2º Os materiais educativos que tratam da alimentação de lactentes não poderão ser produzidos ou 
patrocinados por distribuidores, fornecedores, importadores ou fabricantes de produtos abrangidos por 
esta Lei.

 

Art. 20. As instituições responsáveis pela formação e capacitação de profissionais de saúde incluirão a 
divulgação e as estratégias de cumprimento desta Lei como parte do conteúdo programático das disciplinas 
que abordem a alimentação infantil.

 

Art. 21. Constitui competência prioritária dos profissionais de saúde estimular e divulgar a prática do 
aleitamento materno exclusivo até os 6 (seis) meses e continuado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.

 

Art. 22. As instituições responsáveis pelo ensino fundamental e médio promoverão a divulgação desta Lei.
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CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 23. Compete aos órgãos públicos, sob a orientação do gestor nacional de saúde, a divulgação, aplicação, 
vigilância e fiscalização do cumprimento desta Lei.

Parágrafo único. Os órgãos competentes do poder público, em todas as suas esferas, trabalharão em 
conjunto com as entidades da sociedade civil, com vistas na divulgação e no cumprimento dos dispositivos 
desta Lei.

 

Art. 24. Os alimentos para lactentes atenderão aos padrões de qualidade dispostos em regulamento.

 

Art. 25. As mamadeiras, bicos e chupetas não conterão mais de 10 (dez) partes por bilhão de quaisquer 
N-nitrosaminas e, de todas essas substâncias em conjunto, mais de 20 (vinte) partes por bilhão.

§ 1º O órgão competente do poder público estabelecerá, sempre que necessário, a proibição ou a restrição 
de outras substâncias consideradas danosas à saúde do público-alvo desta Lei.

§ 2º As disposições deste artigo entrarão em vigor imediatamente após o credenciamento de laboratórios 
pelo órgão competente.

 

Art. 26. Os fabricantes, importadores e distribuidores de alimentos terão o prazo de 12 (doze) meses, 
contado a partir da publicação desta Lei, para implementar as alterações e adaptações necessárias ao seu 
fiel cumprimento.

Parágrafo único. Relativamente aos fabricantes, importadores e distribuidores de bicos, chupetas e 
mamadeiras, o prazo referido no caput deste artigo será de 18 (dezoito) meses.

 

Art. 27. O órgão competente do poder público, no âmbito nacional, estabelecerá, quando oportuno e 
necessário, novas categorias de produtos e regulamentará sua produção, comercialização e publicidade, 
com a finalidade de fazer cumprir o objetivo estabelecido no caput do art. 1º desta Lei.

 

Art. 28. As infrações aos dispositivos desta Lei sujeitam-se às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de 
agosto de 1977.

Parágrafo único. Com vistas no cumprimento dos objetivos desta Lei, aplicam-se, no que couber, as 
disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e suas alterações, do Decreto-Lei nº 986, de 21 de 
outubro de 1969, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e dos demais regulamentos editados pelos órgãos 
competentes do poder público.

 

Art. 29. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo.

 

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Brasília, 3 de janeiro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
Luis Carlos Guedes Pinto 
Saraiva Felipe 
Ivan João Guimarães Ramalho
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ANEXO IV

Violações à NBCAL por Empresas
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Rotulagem de Alimentos
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Rotulagem de Bicos, Chupetas e Mamadeiras
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Promoção Comercial em páginas eletrônicas institucionais
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Promoção Comercial em pontos de vendas

Material educativo em páginas eletrônicas institucionais
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