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PREFÁCIO

A sociedade hoje em dia confronta dificuldades e novas lutas que

resultam da mundialização da economia. Essa mundialização ou

globalização é na realidade um nome novo para um fenômeno antigo:

imperialismo. Este imperialismo não é a imposição da vontade de um país

em particular sobre os demais, mas a penetração em todos os países e

todas a sociedades de um mesmo modo de pensar, de um mesmo modelo,

e a sua imposição a todos os povos. O atual modelo inspira-se

exclusivamente no crescimento e no enriquecimento das empresas, isto

é, na geração do maior lucro possível. Pleiteia como objetivo criar para

os donos e diretores das empresas o maior rendimento que deverá ser

extraído dos consumidores e dos produtores. Qualquer outra visão do

mundo ou ideologia distinta é considerada não rentável, não democrática,

não defensável. A cobiça, a avidez, a ganância são elevadas a princípios

condutores da vida dos indivíduos e da sociedade. Não basta ter bastante

para sobreviver, nem mesmo bastante para viver bem; é preciso ganhar

mais, e mais do que o outro, e vencer o concorrente.

É essa a filosofia, é esse o modelo, que orienta e dirige as empresas

hoje, inclusive as empresas que fabricam alimentos para lactentes e

crianças de primeira infância. As vítimas dessa dura luta diária, são os

bebês e as famílias.

Nos anos setenta, alguns pediatras e nutricionistas alertaram a

opinião pública sobre o desnutrição e a morte de milhares de bebês,

principalmente de famílias pobres, causadas pelo uso incorreto e

indevido de alimentos infantis industrializados em substituição ao leite

materno. A falta de amamentação é praticamente um certificado de

óbito para bebês em situação de pobreza. Esse fenômeno foi chamado

“desnutrição comerciogênica” porque as mães e a maioria dos

profissionais de saúde foram induzidos pela promoção comercial a

crer que os leites artificiais eram melhores para os seus bebês que o

leite materno. Uniram-se a eles algumas organizações de defesa dos

consumidores e vários grupos de pessoas ligadas a igrejas ou a

organizações não-governamentais (ONG). Em outubro de 1979,

representantes desses grupos, participando da reunião OMS/UNICEF

sobre Alimentação dos Lactentes e Crianças Pequenas, em Genebra,

fundaram a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar –

conhecida pelo seu nome em inglês: International Baby Food Action

Network (IBFAN). O nome denota que os fundadores estavam decididos

a lutar contra a promoção abusiva dos alimentos artificiais e continuar

o monitoramento das atividades de comercialização das empresas.

Alguns observadores pensavam que esse seria um movimento

efêmero. Mas a IBFAN tem crescido ao longo do tempo e agora festeja

25 anos de existência. Conta com mais de 150 organizações membros

em todo o mundo. Foi principalmente a pressão da opinião pública

informada pelos fundadores da IBFAN que levou a OMS e o UNICEF a

propor um Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do

Leite Materno, o primeiro código de conduta comercial subscrito por

governos, indústria, profissionais de saúde e ONG. Esse Código

Internacional não se tornou letra morta, como tantos acordos

internacionais, mas transformou-se no instrumento de luta da IBFAN.

Nós estivemos entre os fundadores da IBFAN. O que nos inspirou,

não foi tanto um desejo de estimular ou apoiar a amamentação, mas a

indignação e até mesmo a fúria de saber que as pessoas mais ricas

dos países ricos, isto é, os acionistas das empresas multinacionais

produtoras de alimentos artificiais, se enriquecem ainda mais com os

lucros que essas empresas fazem enganando os profissionais e os

consumidores mais pobres para a compra e uso de produtos inferiores

e prejudiciais à saúde dos bebês e das famílias. Aproveitar-se da

pobreza e da ignorância dos consumidores, com o propósito de fazer

mais lucro, e com total desconsideração sobre as conseqüências

para a saúde e para a própria sobrevivência das crianças, é uma falta

de ética totalmente inadmissível.

Tendo trabalhado e estudado alguns anos no Brasil, foi para mim

(Jean-Pierre) uma oportunidade especial ser convidado como consultor

do UNICEF para ajudar o governo brasileiro a elaborar a primeira

legislação em matéria de comercialização dos alimentos para lactentes

(a primeira NBCAL). Foi também uma honra e um prazer observar e

ajudar o crescimento do movimento IBFAN no Brasil. Começando em

1981, com só alguns profissionais de saúde, a IBFAN Brasil tornou-se

hoje uma rede nacional com grupos organizados em 39 cidades de 19

Estados.

O compromisso de mais de 25 anos na luta pela saúde infantil

reafirma nossa convicção de que somente através da pressão pública,

gerada e mantida pelos esforços de pessoas dedicadas, é possível

conscientizar o público, o governo, os profissionais de saúde e a

indústria para obter uma mudança de comportamento e melhorar a

saúde das crianças.

Desejamos destacar a atuação constante dos membros da IBFAN

que, ao longo dos anos, tem levado o Brasil a ser um líder mundial na

luta pela saúde das crianças e no controle das atividades de

comercialização de produtos que competem com a amamentação. Foi

esse compromisso que também inspirou vários funcionários da

ANVISA, do Ministério de Saúde, do Ministério Público, do IDEC e outras

instituições afins, a contribuir para o sucesso da legislação brasileira.

Não fossem esses esforços individuais, este relatório de monitoramento

revelaria muito mais violações da legislação em vigor e as taxas de

amamentação observadas no Brasil seriam bem mais baixas. Parabéns

a todos!

Jean-Pierre e Annelies Allain

International Code Documentation Centre

Penang, Malásia
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Até que ponto pode-se confiar em
alimentos industrializados para
crianças pequenas?

Crianças não amamentadas, além de perderem os
benefícios propiciados pelos fatores tróficos e imunológicos
do leite materno, são submetidas a riscos adicionais à
saúde, seja por diluição ou concentração excessivas no
preparo do leite industrializado, seja pela dificuldade de
acesso a água potável e até mesmo pela contaminação
intrínseca desses produtos.

Em geral, ao adquirirmos alimentos, principalmente se
fabricados por empresas multinacionais renomadas,
acreditamos que são isentos de risco por terem sido fabri-
cados sob o mais rigoroso controle de qualidade. Em se
tratando de alimentos infantis, muitas vezes temos a crença
e a confiança de que são estéreis. Jamais pensamos, por
exemplo, que uma fórmula infantil destinada a atender
necessidades de um bebê possa estar contaminada por
bactérias causadoras de doenças.

No entanto, em abril de 2002, a Food and Drug
Administration (FDA), dos Estados Unidos, alertou os
profissionais de saúde sobre o crescente relato de casos
de infecções pela bactéria Enterobacter sakazakii  em
bebês alimentados com fórmulas infantis em pó. Um estudo
que testou essas fórmulas obtidas em diferentes países
mostrou que a E. sakasakii estava presente em 14% das
141 amostras. Essa bactéria é  causadora de doenças
graves como a septicemia, meningite e enterocolite
necrotizante, podendo levar à morte em torno de 33% dos
doentes.

A informação de que a contaminação por Enterobacter
sakazakii ocorre dentro do ambiente fabril, sendo, portanto,
intrínseca ao processo de produção das fórmulas infantis,
merece uma reflexão acerca das políticas de segurança
alimentar para os bebês.

Dada a gravidade da situação, a Food and Agricultural
Organization (FAO) e a Organização Mundial da Saúde
(OMS) lançaram em março de 2004, recomendações sobre
os cuidados durante o preparo da fórmula infantil em pó
com a finalidade de tornar o produto mais seguro, ao mesmo
tempo em que solicitaram às empresas um
aperfeiçoamento no processo de avaliação da presença
dessas bactérias.

Ao pesar riscos e benefícios para uma tomada de
decisão quanto à alimentação dos filhos, os pais deveriam
ter acesso à informação de que fórmulas infantis em pó
não são produtos estéreis.

Aleitamento materno e segurança
alimentar

O conceito de segurança alimentar, surgido após a
segunda grande guerra, amplia-se a partir de 1996 com a
Cúpula Mundial de Alimentação, ao incorporar a noção de
alimentação adequada como um direito. O acesso ao
alimento de qualidade, em quantidade adequada e de forma
regular, deixa de ser visto como obra de caridade e passa
a ser defendido como uma obrigação do Estado. Ao se
tornar um direito humano a discussão da alimentação
adequada busca contemplar a diversidade cultural e a
construção da cidadania. Nesse contexto, em muitos
países, erradicar a pobreza coloca-se como o principal
desafio a ser enfrentado para assegurar a todos o direito
humano à alimentação segura.

Para alcançar o objetivo de segurança alimentar para
as crianças pequenas, faz-se necessário também assegurar
políticas apropriadas de atenção à gestante e de promo-
ção, proteção e apoio à prática da amamentação exclusiva
durante os primeiros seis meses de vida e amamentação
continuada junto a alimentação complementar apropriada
até os dois anos de idade ou mais.

Para os lactentes, é apenas por meio da amamentação
que se pode atender aos três princípios básicos da
segurança alimentar: qualidade, quantidade e regularidade.

Nenhum outro alimento é capaz de se equiparar ao leite
materno no quesito qualidade, por se tratar de uma
substância viva espécie-específica e de grande
complexidade biológica.  Estão bem documentadas na
literatura científica, as vantagens do leite materno tanto
para a nutrição quanto para a proteção contra doenças
infecciosas na infância, além de ser um forte aliado contra
as doenças crônicas, como o diabetes, o câncer, a alergia,
entre outros.

Ao mamar no peito, o bebê é quem está no controle da
situação, sendo capaz de responder a suas necessidades
nutricionais e afetivas por meio da prática da amamentação
à demanda. A produção do leite materno é regulada pela
sucção do bebê, ou seja, quanto mais ele mama mais leite
a mãe produz. Dessa maneira, os quesitos quantidade e
regularidade são plenamente contemplados com a
amamentação.

De acordo com artigo publicado recentemente pela
revista Lancet, mais de 10 milhões de crianças morrem
anualmente no mundo. Quase todas as mortes ocorrem
nos países pobres e, na maioria das vezes,  são decorrentes
de causas preveníveis, tais como diarréia e pneumonia.
Estima-se que 13% das mortes de crianças abaixo de 5
anos (o que corresponde a 1,3 milhões de vidas) poderiam



  Violando as Normas 2004

6

ser evitadas se as taxas atuais de amamentação exclusiva
alcançassem uma cobertura de 90% da população infantil
nos 42 países onde ocorrem quase todas essas mortes.
Em regiões como a Grande São Paulo, onde a mortalidade
de crianças tem reduzido progressivamente, estima-se um
impacto de 9,3% do aleitamento materno na redução do
coeficiente de mortalidade infantil.

Sabe-se, por outro lado, que a amamentação é um
processo delicado. O empoderamento das mulheres e a
elevação de sua auto-estima e auto-confiança, pilares
importantes para uma amamentação bem sucedida, passam
pelo acesso à informação adequada e a vivência em
ambientes propícios para sua prática, desde o âmbito familiar
e comunitário até os serviços de saúde e locais de trabalho.

Riscos à saúde devidos ao uso de
mamadeiras e chupetas

O mecanismo da sucção desempenhado pelo ato de
mamar no peito contribui para o desenvolvimento apropriado
de estruturas como a língua, lábios, mandíbula, palatos
mole e duro, arcadas dentárias, dentes e toda a musculatura
oral e facial. O desenvolvimento adequado dessas estruturas
e de suas funções favorecem a erupção dos dentes e sua
adequada oclusão, mastigação efetiva, habilidades orais
que facilitam a transição alimentar e deglutição para o padrão
adulto e articulação correta dos sons da fala. Cabe ressaltar
que além do potencial genético, a face necessita de
estímulos externos para desenvolver-se adequadamente.
Estes estímulos são oferecidos naturalmente por meio da

respiração nasal, sucção no peito, mastigação e deglutição.
Alguns hábitos prejudiciais à saúde e ao

desenvolvimento infantil poderiam ser evitados se os pais
recebessem orientações  corretas de  profissionais da área
da saúde, assim como de fabricantes de chupetas e
mamadeiras.

O uso da chupeta é largamente difundido em todo o
mundo, independente das diferenças culturais e sócio-
econômicas. Ela surge precocemente na vida da criança,
com freqüência na primeira semana de idade e está
associada à introdução de outro leite e do uso de
mamadeira.  Estudo etnográfico, realizado no sul do país,
aponta o uso precoce de chupeta como um possível sinal
de que a mãe vem enfrentando dificuldades em lidar com o
choro da criança, na maioria das vezes interpretado como
fome, leite fraco ou pouco leite.

Estudos com ultra-sonografia demonstram que as
diferenças funcionais entre a sucção do peito e da
mamadeira são acentuadas. Essas diferenças funcionais
fazem com que haja uma interferência negativa na prática
de amamentar quando se faz uso de mamadeiras e
chupetas, particularmente em crianças no início da vida.

Além disso, o uso da chupeta está associado à maior
incidência de doenças, tais como infecções de ouvido,
diarréia, má oclusão dentária e infestação por parasitas
intestinais.

Importante, mas pouco divulgado, é o conhecimento
sobre a presença de N-nitrosaminas nos bicos de látex,
substância considerada cancerígena e cujo controle apenas
recentemente foi incorporado às Normas Técnicas que
regulam a qualidade desses produtos.

Práticas apropriadas de alimentação para bebês até o 6º mês:

– Alimentá-los somente com leite materno, em regime de livre demanda.
– Não oferecer água, água com açúcar, glicose, chás ou sucos de frutas para bebês amamentados.
– Não oferecer outro leite para “ajudar” no período noturno

Práticas apropriadas de alimentação para bebês acima do 6º mês:

– Continuar amamentando, mesmo após o início de outros alimentos, até pelo menos os dois
anos de idade.
– Não suspender abruptamente o  aleitamento materno para oferecer leite artificial.
– Oferecer alimentos inócuos e apropriados para essa idade como frutas, tubérculos, carnes,
cereais e leguminosas.

Continua...
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Custo da alimentação artificial na
infância

Substituir a amamentação tem implicações financeiras
importantes para a família, fato que não pode ser
negligenciado pelos profissionais de saúde nas orientações
sobre a alimentação infantil.

Alimentar uma criança nos primeiros seis meses de
vida implica no consumo de 38% do salário mínimo ou mais,
dependendo da marca de fórmula infantil. De particular
importância, é a compreensão de que ao se substituir a
amamentação por fórmulas infantis o custo para a família é
crescente ao longo dos meses, atingindo no 6º mês o dobro
do valor gasto no 1º mês de vida.

No quadro abaixo, apresentamos o custo da
alimentação de uma criança não amamentada nos primeiros
seis meses de vida, se ela estivesse utilizando algumas
das fórmulas disponíveis no mercado.

% salário mínimo consumido*

Fórmula Preço/lata 1º 6º Média em

(em
 
Reais) mês mês 6 meses

Aptamil 1 12,27 26 51 42

Bebelac 1 12,07 25 50 42

Enfamil SL 38,57 80 160 133

Isomil 30,67 64 127 106

Nan 1 12,29 21 45 38

Nursoy 30,03 63 125 104

* Salário mínimo em março 2004 = R$240,00 = cerca de US$ 80.00

Continuação...

– Oferecer carnes ou vísceras ricas em ferro.
– Oferecer água tratada, fervida ou filtrada no intervalo das mamadas e/ou das refeições.
– Não oferecer alimentos liquidificados ao invés de triturados, amassados ou picados em
pequenos pedaços.
– Não oferecer alimentos em mamadeira.
– Oferecer alimentos em quantidade e proporção suficientes para uma alimentação saudável e
equilibrada.
– Tornar a alimentação uma prática prazerosa para mãe e criança; respeitar cada etapa do
desenvolvimento da criança, tanto no que se refere ao tipo de alimento quanto à forma de administrá-lo.

Estratégia Global da OMS e UNICEF
para a Alimentação de Lactentes e
Crianças de Primeira Infância

Em maio de 2002, na 55º Assembléia Mundial da
Saúde (AMS), adotou-se mediante consenso, a Estratégia
Global sobre Alimentação de Lactentes e Crianças de
Primeira Infância. O objetivo bem claro dessa Estratégia
Global, da Organização Mundial da Saúde e do Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) é “melhorar
a sobrevivência, o crescimento e o desenvolvimento de
todas as crianças durante os três primeiros anos de vida
por meio da proteção, promoção e apoio da amamentação
precoce e exclusiva até os seis meses de idade, seguida
de amamentação continuada até os dois anos de idade
ou mais, com alimentação complementar freqüente, ativa
e apropriada para a idade.”

A Estratégia Global estabelece nove metas
operacionais. As quatro primeiras reafirmam a necessidade
urgente de se cumprir as metas assumidas pelos governos
na Declaração de Innocenti, em 1991.

1. Coordenação/Comitê – apoiar o desenvolvimento
de uma autoridade nacional apropriada e um comitê
nacional multisetorial para coordenar a política de incentivo
ao aleitamento materno;

2. Iniciativa Hospital Amigo da Criança – habilitar
as equipes de saúde para que todos os hospitais adotem a
prática dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação;

3. Código Internacional – apoiar a implementação
do Código Internacional de Substitutos do Leite Materno e
das subseqüentes Resoluções da AMS (no Brasil, a Norma
Brasileira para Comercialização de Alimentos para
Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas
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e Mamadeiras);
4. Proteção da maternidade – ser criativo no apoio

à legislação de proteção dos direitos das mulheres
trabalhadoras (ratificação e/ou implementação da Convenção
nº 183 e da Recomendação nº 191 sobre proteção da
maternidade, aprovadas em 2000 pela Organização
Internacional do Trabalho – OIT).

As cinco metas adicionais, conclamam os governos a:
5. Desenvolver políticas e programas – apoiar o

desenvolvimento, implementação, monitoramento e
avaliação de uma política abrangente sobre alimentação
de lactentes e crianças de primeira infância, no contexto
da estratégia nacional, assim como na política nacional e
nos programas de nutrição, de saúde da mulher e da criança
e de redução da pobreza;

6. Assegurar o apoio ao padrão ótimo de
amamentação de forma multisetorial e em múltiplos
níveis – construir estratégias multisetoriais para fornecer
mensagens adicionais consistentes sobre o padrão ótimo
de amamentação dentro de todos os setores que oferecem
políticas de atenção social, à saúde e no local de trabalho;

7. Apoiar alimentos e alimentação
complementares apropriados – incluir nos programas,
como forma de apoiar a amamentação continuada,
orientações sobre o preparo e conteúdo dos alimentos
apropriados para a idade, assim como sobre a necessidade
da alimentação ser um ato freqüente, ativo e participativo;

8. Atender às circunstâncias excepcionalmente
difíceis - a. incluir a alimentação de lactentes e crianças
de primeira infância na política nacional sobre situações
de emergência; b. incluir políticas especiais, orientação e
apoio à alimentação infantil em áreas com HIV/AIDS; c.
proporcionar orientação sobre alimentação de lactentes e
crianças de primeira infância em circunstâncias
excepcionalmente difíceis, assim como sobre o apoio
necessário às mães, às famílias e aos demais cuidadores;

9. Fortalecer a legislação que dê sustentação a
essas 8 metas operacionais.

Alimentação infantil e conflito de
interesses

Uma visão, mesmo que superficial, dos fatores
determinantes da segurança ou da insegurança no campo
da alimentação infantil passa pelo reconhecimento do papel
que vem desempenhando o governo, as organizações não
governamentais e as empresas.

No Brasil, o lançamento do programa Fome Zero reativou
a discussão em torno da segurança alimentar, apontando
diferentes formas de encarar o problema.

Ao acessar a página eletrônica www.fomezero.gov.br,
pode-se ler a seguinte mensagem do Exmo. Sr. Presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva: “Vamos criar as
condições para que todas as pessoas no nosso país
possam comer decentemente três vezes ao dia, todos os
dias, sem precisar de doações de ninguém. O Brasil não
pode mais continuar convivendo com tanta desigualdade.
Precisamos vencer a fome, a miséria e a exclusão social.
Nossa guerra não é para matar ninguém – é para salvar
vidas”.

O Programa Fome Zero mobilizou toda a sociedade
brasileira, assim como a comunidade internacional. Ninguém
poderia ser, em princípio, contra essa iniciativa
governamental, considerada uma questão de honra por todos
aqueles comprometidos com a defesa da cidadania.
Entretanto, os rumos adotados pelo programa no que diz
respeito à sua fase “emergencial”, ao  incentivar doações de
alimentos de maneira indiscriminada, gerou protestos de
vários setores da sociedade. A IBFAN Brasil, em carta dirigida
ao Sr. Presidente, alertou o governo acerca do conflito de
interesses presente na doação de 1000 toneladas de
alimentos pela empresa Nestlé, que seriam distribuídos pela
Pastoral da Criança a 600 municípios do Nordeste, Norte e
Vale do Jequitinhonha.

A preocupação da IBFAN em defender a prática da
amamentação e chamar atenção sobre o conflito de
interesses que emerge da participação da Nestlé no
programa Fome Zero é legítima. Enquanto o boicote
internacional contra esta multinacional suíça, que controla 
40% do mercado mundial de substitutos de leite materno,
conta hoje com a adesão de 20 países, aqui no Brasil ela
recebeu o certificado nº 1 de empresa parceira do Fome
Zero, em cerimônia realizada em 27 de maio de 2003.

Ao lado disso, não podemos deixar de lembrar que
acontecimentos importantes ocorreram desde o ano
passado que afetam os interesses da Nestlé, a destacar:

- a decisão do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) de reverter a aquisição da fábrica de
chocolates Garoto pela Nestlé devido ao risco de monopólio
nesse setor do mercado;

- a denúncia de exploração indevida da fonte de águas
minerais de São Lourenço com o objetivo de produzir a
marca Pure Life.

Vale a pena destacar a posição de outras organizações
frente a ofertas desta natureza. O antecedente de que o Fundo
Nelson Mandela para a Criança recusou doação da Nestlé,
apesar da dramática situação da saúde e nutrição infantil na
África, mostra a importância de se compreender o conflito de
interesses nesse tipo de ajuda humanitária. A organização
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– Via página eletrônica da Nestlé, profissionais em geral,

mediante preenchimento de cadastro, terão acesso às informações

sobre o último congresso, no qual a divulgação se faz por meio de

cartas dos presidentes

de ambas as

entidades, além de

materiais técnico-

c i e n t í f i c o s

patrocinados por

essa empresa. (fig. 1)

Breakthrough Breast Cancer, líder na campanha contra o
câncer de mama  na Inglaterra, rejeitou o apoio de 1 milhão
de libras, por entender que a Nestlé promove alimentos infantis
insegur os nos países em desenvolvimento ao passo que a
amamentação é um fator de proteção contra essa forma de
câncer.

A Estratégia Global 35, enfatiza que: “todos os parceiros
devem trabalhar juntos para alcançar completamente os
princípios e objetivos dessa estratégia, inclusive ao formar
alianças inovadoras e parcerias consistentes, de modo
totalmente transparente, com base em princípios aceitáveis
para se evitar o conflito de interesses.”

O apoio das indústrias de fórmulas infantis a sociedades
de classe é certamente a forma mais ilustrativa para a
compreensão do conflito de interesses.

A Resolução 49.15 da AMS de 1996 chama a atenção
para que sejam tomadas medidas no sentido de “assegurar
que o apoio financeiro aos profissionais que trabalham com
saúde infantil não crie conflito de interesses”. Isso porque
como é óbvio os interesses dos produtores podem ser
conflitantes com aqueles das mães que amamentam e seus
bebês.

Desde então, em poucos países conseguiu-se caminhar
em direção a uma independência com relação a patrocínio
de empresas de fórmulas infantis. Entre os exemplos,
encontram-se a Academia de Pediatria da Índia, a
Associação Médica Indiana, a Associação Pediátrica do
Paquistão. E os periódicos, como Acta Pediatrica
Scandinavica e Journal of Tropical Pediatrics, que deixaram
de aceitar anúncios de companhias de fórmulas infantis.

A busca do aperfeiçoamento ético na área da saúde
tem posto esse tema em evidência nos últimos anos. Frente
à preocupação sobre a parcialidade que o pesquisador pode
adotar  na divulgação de resultados quando estes são
desfavoráveis às empresas patrocinadoras de suas
pesquisas, as revistas científicas passaram a exigir uma
declaração acerca da presença ou não de conflito de
interesses para que um artigo possa ser aceito para
publicação.

No Brasil, há muito que avançar nessa área. A parceria
Nestlé e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) tem sido
de longa data bem sucedida para ambas as partes, como
se pode constatar em visita à página eletrônica
www.nestle.com.br.

Entre as vantagens que a parceria, reafirmada
constantemente pela expressão “uma relação de
confiança”, oferece para a Sociedade Brasileira de Pediatria
e os profissionais de saúde destacamos:

A não separação entre a amizade e o trabalho permeia
este tipo de relação, conforme apontado no discurso do
presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo proferido
em 2002, por ocasião do jantar oferecido pela SPSP em
homenagem a três funcionários da Nestlé que se
aposentavam - “Não fizemos esta homenagem para dizer
que a Sociedade e a Nestlé, assim como a Sociedade e
outras empresas, têm mantido uma parceria ética, porque
isso é uma obrigação. Foi muito mais uma homenagem à
amizade, à disponibilidade, que em diversas oportunidades
foi além de qualquer parceria empresarial ou institucional.
Sempre pudemos contar com o apoio desses amigos,
muitas vezes em emergências relacionadas à organização
ou financiamento de alguma atividade não programada
anteriormente. Não poderíamos deixar de registrar nosso
agradecimento a quem sempre colaborou com a Sociedade
e a quem prezamos tanto.”

Situação do aleitamento materno no
Brasil e ações de incentivo

O Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento
Materno, desde o lançamento da campanha, em 1981, nos
meios de comunicação de massa, tem sido importante base

– A partir da

m e s m a

página, pode-

se ter

acesso, por

meio dos

links, às

páginas da SBP e de suas afiliadas

nos Estados, assim como ao Jornal de Pediatria online. (fig. 2)
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para a realização das ações programáticas locais. O rol
contínuo de atividades, que a partir dessas campanhas
passou a incorporar muitas das recomendações firmadas
em acordos internacionais e a investir na capacitação de
profissionais da área da saúde, trouxe como resultado o
aumento na duração mediana da amamentação dos 2,5
meses em 1975 para os atuais 9,9 meses.

Entretanto, muito há que se fazer, conforme indicam os
resultados da pesquisa realizada, em 1999, no Distrito
Federal e capitais dos Estados. A duração mediana da
amamentação foi de 9,9 meses para o Brasil como um
todo, com uma variação de 13,8 meses para a região norte
e de 7,5 meses para a sul. A amamentação exclusiva é
praticada por curto período de tempo, apresentando uma
duração mediana de 23 dias para o país, com variação de
39 dias para a região sul e de 13 dias para a sudeste. Essa
mesma pesquisa, por outro lado, constatou que o uso de
mamadeira e chupeta entre crianças brasileiras no primeiro
ano de vida era, respectivamente, de 63% e 53%.

 Vale a pena destacar algumas das ações que têm sido
fomentadas pelo Ministério da Saúde e adotadas por muitos
municípios.

Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) - Até
novembro de 2003, 290 hospitais foram credenciados pelo
Ministério da Saúde como Amigos da Criança, por atenderem
aos critérios estabelecidos nos Dez Passos para o Sucesso
do Aleitamento Materno. Segundo as regiões do país, esses
hospitais encontram-se assim distribuídos: 16 no Norte, 134
no Nordeste, 37 no Centro-Oeste, 55 no Sudeste e 48 no
Sul. Sabe-se hoje como é importante reverter as rotinas
praticadas nas maternidades para que as mães consigam
amamentar por mais tempo.

Banco de leite humano (BLH)  - Existem no país 173
BLH, dos quais cerca de 1/3 no Estado de São Paulo. Tem
como prioridade fornecer leite humano pasteurizado aos bebês
prematuros ou doentes, durante o período em que estão
internados e não são amamentados por suas próprias mães.
Em várias cidades, o Corpo de Bombeiros tem sido importante
aliado na ampliação da rede de doadoras, oferecendo orientação
e coletando o leite dessas mulheres em seus domicílios. A
IBFAN acredita que essa pode ser uma alternativa viável também
para bebês filhos de mães HIV soropositivas.

Método Mãe Canguru (MMC) - Em 2000, o Ministério
da Saúde lançou as diretrizes do programa que visam a oferecer
uma atenção humanizada ao bebê prematuro. Equipes de
mais de 300 hospitais em todo o país passaram por cursos
de capacitação nos dois últimos anos. Sete centros de
referência regionais foram criados com o objetivo de disseminar
as novas práticas de atenção.

Semana Mundial de Amamentação (SMAM) –
Desde 1992, comemora-se em todo o mundo a SMAM,

com o objetivo de manter presente o tema amamentação
nas comunidades. No Brasil, na primeira semana de
outubro, organizações governamentais e não-
governamentais realizam muitas atividades alusivas ao tema
escolhido a cada ano. Em 2004, o lema será
“Amamentação Exclusiva: saúde, segurança e sorrisos”.
O projeto Carteiro Amigo, lançado em 1999, é um forte
aliado nessa campanha, tendo propiciado a capacitação
de milhares de carteiros em todo o país para distribuir
material educativo e informar as famílias acerca da
importância da amamentação para a saúde infantil.

Leis de proteção da maternidade – A Constituição
Federal garante a todas as mulheres trabalhadoras o direito
a uma licença-maternidade remunerada de 120 dias. Pela
Consolidação das Leis do Trabalho, as empregadas têm
direito a duas pausas para amamentar, de meia hora cada,
durante o período de trabalho, até que seus filhos completem
6 meses de idade. A Lei 10421 de 15/04/2002 estende o
benefício da licença-maternidade também às mulheres que
adotam crianças com idade até 8 anos (120 dias para adoção
de crianças até 1 ano de idade, 60 dias para crianças de 1 a
4 anos e  30 dias para crianças de 4 a 8 anos).

HIV e Aids – O Brasil tem se destacado por sua política
de prevenção e tratamento da Aids. Todos os brasileiros têm
acesso gratuito ao tratamento da doença. A camisinha, assim
como os testes diagnósticos têm sido disponibilizados à
população nos serviços de saúde. A constatação do
crescimento da infecção pelo HIV entre as mulheres tem levado
a uma crescente preocupação com a transmissão do vírus de
mãe para filho, que pode ocorrer a uma taxa de 20-25% durante
a gravidez e o parto e de aproximadamente 15% por meio da
amamentação. A respeito da alimentação de crianças filhas
de mulheres HIV soropositivas, o Ministério da Saúde
recomenda a não amamentação e lançou um programa para
distribuição gratuita de fórmulas infantis e de medicamento
inibidor da lactação nos serviços de saúde. A IBFAN acredita
que ainda é necessário aperfeiçoar aspectos relacionados à
atenção nas maternidades de maneira a evitar a discriminação
das mulheres HIV soropositivas, ampliar a capacidade de
oferecer leite humano pasteurizado aos filhos dessas mulheres
e criar mecanismos de controle na distribuição e orientação
para o uso de fórmulas infantis para que se evite o efeito de
dispersão (ou seja, cuidar para que o programa de distribuição
de fórmulas não venha a prejudicar a  prática da amamentação
entre as mulheres HIV soronegativas).

Política de proteção do aleitamento
materno

A OMS e o UNICEF, atendendo aos apelos da
comunidade científica e de grupos de consumidores acerca
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do impacto negativo das práticas comerciais sobre a saúde
das crianças nos países do terceiro mundo, decidiram, em
1979, promover uma reunião sobre nutrição infantil. Nessa
oportunidade, um acordo foi assinado com a proposta de
alertar sobre as conseqüências do desmame precoce.

Com base em princípios éticos, criou-se um conjunto
de normas que passaram a servir como guia para a
mercadização dos produtos ditos “substitutos” do leite
humano. De 1979 a 1981 a OMS e o UNICEF, com o apoio
de governos e de organizações não-governamentais,
desenvolveram e aprimoraram o “Código Internacional de
Comercialização de Alimentos para Lactentes”, aprovado
em 1981 pela Assembléia Mundial de Saúde.

De acordo com o último levantamento realizado pelo
International Code Documentation Centre (ICDC), 27 países
implementaram a maioria das proposições do Código e das
subseqüentes resoluções da AMS por meio de uma lei
abrangente. Na América Latina, a maioria dos países possui
leis nacionais ou outros instrumentos legais sobre
comercialização de alimentos infantis.  Na região,  os países
que possuem uma legislação abarcando todas ou quase todas
as disposições do Código Internacional e das Resoluções
subseqüentes da AMS são: Argentina, Brasil, Costa Rica,
Guatemala, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai.
Países como Colômbia, México e Nicarágua, possuem
legislação que abarca algumas das disposições do Código
Internacional, categoria na qual se encaixam também quase
todos os países da União Européia.

O Brasil, seguindo a recomendação da AMS,  aprovou
em 1988 a Norma Brasileira para Comercialização de
Alimentos para Lactentes (NBCAL), publicada como
Resolução nº 5 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Treinamentos regionais realizados em todo o país dirigidos
a técnicos da Vigilância Sanitária não foram efetivos em gerar
fiscalização permanente e sanções aos infratores. Um dos
argumentos seria a existência de muitos artigos que
dependiam de interpretação subjetiva e, portanto, de difícil
aplicação prática. Em conseqüência realizou-se a primeira
revisão da NBCAL em 1992, publicada como Resolução 31/
92 do CNS.

Desde a aprovação da NBCAL, a IBFAN Brasil realiza
monitoramentos periódicos, os quais têm mostrado que muitas
violações persistem apesar da revisão ter trazido mais clareza
na interpretação de seus artigos.

Em 1999, pela primeira vez, o Ministério da Saúde (MS)
realizou um monitoramento das estratégias de marketing
dos produtos que competem com a amamentação. Os
resultados revelaram a existência de violações, assim como
novas estratégias adotadas pelos fabricantes e que não eram
contempladas pela NBCAL.  Isso levou o MS a criar um
grupo de trabalho para propor uma nova revisão da Norma.
Após 11 reuniões desse grupo, coordenado pela Área de

Saúde da Criança e Aleitamento Materno do MS e do qual
participaram também representantes da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), Ministério Público, Instituto
Nacional de Metrologia (INMETRO), Ministério da Agricultura,
IBFAN, UNICEF, OPAS, Associação Brasileira da Indústria
de Alimentos (ABIA), Associação Brasileira dos Artigos de
Puericultura (ABRAPUR) e Sociedade Brasileira de Pediatria,
a versão final foi publicada em três documentos, apresentados
a seguir.

A Portaria Ministerial 2051 (PT/MS 2051) de novembro
2001, enfatiza os aspectos relativos à produção de material
educativo e técnico-científico, à relação entre os fabricantes
e os serviços e profissionais da saúde, a RDC 221 trata
dos aspectos relativos à promoção e comercialização de
chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo e a
RDC 222 da promoção e comercialização dos alimentos
para lactentes e crianças de primeira infância.

O prazo para vigência das RDC 221 e 222, ambas
publicadas pela ANVISA em agosto de 2002, foi adiado por
mais 90 dias além dos 180 previstos, passando a vigorar a
partir de maio de 2003.

A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos
para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos,
Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) estabelece por meio da
Portaria 2.051:

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

VI - mamadeiras, bicos e chupetas.
Do nosso ponto de vista, os avanços mais significativos

contemplados na última revisão da NBCAL são:

1. Os objetivos deixam claro que a Norma visa a
proteção do Aleitamento Materno Exclusivo até 6 meses
de idade e do Aleitamento Materno Complementado até os
2 anos de idade ou mais.

2. A abrangência foi ampliada e passa a incluir
também os Alimentos de Transição para crianças de
primeira infância, a Fórmula de Nutrientes indicada para
recém-nascidos de alto risco, a Fórmula Infantil de
Seguimento para crianças de primeira infância e os
protetores de mamilo.

3. As definições tornam-se mais claras. São avanços
importantes as definições de amostra, apresentação especial,
destaque, kit, exposição especial, material educativo,
material técnico-científico e promoção comercial. Por
exemplo, promoção comercial inclui também o
merchandising, cada vez mais presente em filmes e novelas.

4. As frases de advertência obrigatórias nos rótulos
e nos anúncios dos diversos produtos mostram-se agora
como claras advertências do Ministério da Saúde, além de
estarem mais adequadas. Por exemplo, no caso do leite
integral, a frase exigida será “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 deve ser mantido até a criança completar dois anos
de idade ou mais.” Antes da revisão a frase era “Este produto
não deve ser usado como única fonte de alimentação do lactente,
salvo sob orientação de médico ou nutricionista”.

5. Os limites máximos de N-nitrosaminas em
mamadeiras, bicos e chupetas passam a ser monitorados
pelo INMETRO, que exigirá a certificação obrigatória desses
produtos.

6. A rotulagem foi definida para cada tipo de produto,
permanecendo mais restritivas as regras para Fórmulas
Infantis para Lactentes, Fórmulas de Nutrientes para Recém-
nascido de Alto Risco, Mamadeiras, Bicos e Chupetas. No
caso da Fórmula Infantil para Lactentes, por exemplo, não
será permitida qualquer foto ou figura a não ser aquelas
necessárias para orientação sobre a forma de preparo do
produto.

7. Material educativo que trate da alimentação de
lactentes não poderá ser produzido nem patrocinado por
empresas que produzam ou comercializem os produtos da
abrangência da Norma.

8. Amostras de Fórmula de Nutriente para Recém-
nascido de Alto Risco, assim como amostras de

mamadeiras, bicos e chupetas são proibidas.
9. Eventos que receberem patrocínio deverão incluir

nos materiais de divulgação: “Este evento recebeu patrocínio
de empresas privadas de acordo com a Norma Brasileira
para Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças
de Primeira Infância, Mamadeiras, Bicos e Chupetas”. As
entidades realizadoras dos eventos terão a responsabilidade
de zelar para que não ocorra promoção comercial nem
trânsito de representantes em unidades prestadoras de
serviços de saúde.

10. Doações continuam proibidas às maternidades e
outras instituições que prestam assistência a crianças, quer
para uso da própria instituição, quer para distribuição à
clientela externa. 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.
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.”

A expectativa da IBFAN era que o fato dos aspectos
relativos à rotulagem e promoção comercial terem sido
publicados como Resoluções da ANVISA pudesse levar a
um maior cumprimento da NBCAL, uma vez que a
fiscalização desses produtos passaria a fazer parte do
trabalho regular dos técnicos de vigilância sanitária.

Entretanto, a experiência tem mostrado que o
monitoramento das estratégias de marketing, por pessoas
e organizações comprometidas com a defesa da
amamentação e da saúde infantil, continua sendo
importante para que a NBCAL seja divulgada e cumprida
integralmente e, dessa forma, possa ser efetiva em alcançar
seu objetivo de “contribuir para a adequada nutrição dos
lactentes e crianças de primeira infância”.

A importância da participação dos setores organizados
da sociedade é citada no Artigo 20 da PT/MS 2051 (idem
RDC 221 item 7.2 e RDC 222 item 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 desta Norma.”

É dentro dessa perspectiva que se insere o
monitoramento parcial realizado pela IBFAN, cujos
resultados são apresentados nesse relatório.
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MONITORAMENTO: ALCANCE E RESULTADOS

O monitoramento privilegiou uma análise de aspectos relativos às estratégias de marketing em pontos de venda e internet e
foi realizado de 18 a 23/03/2004, em 9 cidades (Carapicuíba, Curitiba, Florianópolis, Joinville, Jundiaí, Maceió, Salvador, São
Paulo e São Sebastião) de 5 Estados brasileiros (Alagoas, Bahia , Paraná, Santa Catarina e São Paulo).

Foram visitados os estabelecimentos comerciais nas
seguintes cidades:

CARAPICUIBA/SP
Casa dos Baixinhos: Av. Rui Barbosa, 855
Bazar Estrela: Av. Rui  Barbosa, 789
Lojas Bonni Carapicuiba/SP: Av. Rui Barbosa, 994
Comércio de Roupas Infanstis Kara Melada:
 Av. Rui Barbosa, 868
Ki-Passinho Confecções Ltda: Av. Rui Barbosa, 995

CURITIBA/PR
Cia Bras. de Distribuição Pão de Açúcar:
R. Fioravante D. Stella, 66 Cristo Rei
Cia Bras. de Distribuição Sup. Extra:
Av. Marechal Castelo Branco, 230

FLORIANÓPOLIS/SC
Angeloni: Supercenter Beira Mar: Av. Gov. Irineu
Bornhausen, 5288
Supermercado Imperatriz: Beiramar Shopping, Rua
Bocaiúva, 2468
Supermercado Big: Rod. BR 282, Marg. Oeste, Via
Expressa  s/n
Ddrogaria Farmácia Catarinense S.A.: Rua Trajano, 99
Drogaria Farmácia Pinheiro LTDA: Rua Tenente Silveira , 161
Farmácia do SESI: Avenida Otton Gama D’Eça, 900

JOINVILLE/SC
Angeloni: Rua Senador Felipe Schmidt, 150
Supermercado Big- Av. Oreste Guimarães, 720

JUNDIAÍ/SP
Rong Fá: R. São José, 25
Lojas Alegria Alegria: R. São José, 56
Hiper Real Com. de Artigos para Presentes: R. São José, 41
Loja Japonesa: R. Barão de Jundiaí
Carrefour: Marginal da Via Anhanguera

SALVADOR/BA
Supermercado Aratu: Rua Pedro Gama

SÃO PAULO/SP
Carrefour: Av Interlagos 2501
Cia Brasileira de Distribuição (EXTRA): Av. Washington Luiz

5859
Pão de Açúcar:  Av Washington Luiz
Sup. Big Tatuapé: Av Salin Farah Maluf S/N
Drogaria Vera Cruz: Largo S. José do Belém, 173
Drogasil S/A: Rua Barão de Itapetininga, 40
Droga Raia: Rua Barão de Itapetininga, 99
Droga Raia: Rua Schilling, 380

Drogaria Vila Madalena LTDA: R. Heitor Penteado 1244
Forma Breno’s Drogaria: Rua Major Quedinho, 340
Droga Verde: Praça da República, 242

SÃO SEBASTIÃO/SP
Sup. Pão de Açúcar: Av. Guarda Mor Lobo Viana, 642
Supermercado Garça: Av. Guarda Mor Lobo Viana, 354
Loja Pirralho Baby: R. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 15

Foram analisados os folhetos promocionais dos seguintes
estabelecimentos:
– Extra
– Carrefour
– Makro
– Pão de Açúcar

Foram analisados os rótulos dos seguintes produtos:
– 6 fórmulas infantis
– 4 fórmulas infantis de seguimento
– 14 alimentos de transição e a base de cereais
– 9 leites integrais, desnatados e semi-desnatados
– 5 mamadeiras
– 5 bicos
– 3 chupetas
– 4 protetores de mamilo

Foram visitadas as seguintes páginas eletrônicas de
empresas:
– Abbott Ross: www.abbottbrasil.com.br
– Chicco: www.chicco.com.br
– Gerber: www.gerber.com.br
– Kuka: www.kuka.com.br
– Mead Johnson: www.meadjohnson.com.br
– Neopan: www.neopan.com.br
– Nestlé: www.nestle.com.br
– Support: www.supportnet.com.br
– Tetrapak: www.bebaleite.com.br
– Top quality: www.topquality.com.br
– Wyeth: www.wyeth.com.br

Foram analisadas as seguintes revistas científicas:

– Jornal de Pediatria, novembro-dezembro 2002
– Jornal de Pediatria, março-abril 2003
– Pediatrics edição brasileira, março 2003
– Revista Paulista de Pediatria, dezembro 2002
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Resultados Encontrados

Na apresentação e discussão dos resultados incluiu-
se apenas parte dos itens ou artigos da Portaria 2.051,
RDC 221 e RDC 222, com a finalidade de facilitar a
compreensão do problema. A legislação na íntegra encontra-
se no Anexo 1.

I. Promoção Comercial

A Portaria 2.051, art. 3º XXIX, 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.”

Sabe-se que 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 de empresas que fabricam os produtos. Promoções
de produtos podem ocorrer também em feiras relacionadas
a gestantes, mães e bebês, 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 aquelas 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 de saúde e em revistas
científicas pode ocorrer a prática promocional, seja por meio
da distribuição de brindes ou da exposição e anúncio de
produtos.

I.1. Promoção de Fórmulas infantis e de seguimento
para lactentes
Esses produtos são definidos pela RDC 222, como:

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.

No Brasil, encontram-se disponíveis no mercado as
fórmulas infantis, as dietoterápicas e as de seguimento
para lactentes das seguintes empresas: NESTLÉ, SUPPORT,
ABBOTT ROSS, MEAD JOHNSON e WYETH.

Uma das tendências das empresas é a de denominar as
fórmulas infantis e as de seguimento com os mesmos nomes,
acrescidos apenas de um número que as diferencia (exemplo:
Nan 1 e Nan 2). Ao longo do tempo, empresas como a NESTLÉ

adotaram essa estratégia de diversificação de produtos dentro
da mesma marca, o que dificulta o processo de tomada de
decisão dos consumidores, uma vez que nas prateleiras dos
supermercados eles parecem todos iguais.

De acordo com a RDC 222, item 4.1 é vedada a
promoção comercial desses produtos:

“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.”

O monitoramento revelou:
SUPERMERCADO PÃO DE AÇÚCAR (Curitiba) faz oferta da fórmula

infantil PRÉ NAN a R$ 10,99 enquanto seu preço é de R$ 28,90,

conforme pode ser comprovado pela nota de compra. (fig. 3)
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SUPPORT, em sua página eletrônica, permite acesso livre a

informações sobre fórmulas infantis, o que se caracteriza como

promoção ao público. O acesso a informações sobre esses produtos

deve ser restrito a médicos e nutricionistas. (fig. 4)

I.2.  Promoção de fórmulas de seguimento para
crianças de primeira infância

De acordo com a RDC 222, item 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.”

Em anos anteriores, duas marcas se enquadravam
nessa categoria de produto, Ninho crescimento (NESTLÉ) e
Parmalat Primeiro Crescimento. A PARMALAT, após ação do
Ministério da Saúde, alterou o rótulo substituindo a foto de
uma criança pequena por outra de criança mais velha. E
também retirou a expressão “primeiro crescimento”,
considerada um falso conceito de vantagem. No ano
passado, a PARMALAT pediu concordata. Por outro lado, a
NESTLÉ vem ampliando a marca Ninho, lançando a linha
fases que inclui o Ninho 1+ (antigo Ninho crescimento),
Ninho 3+ e Ninho 6+.

A RDC 222 permite a promoção comercial destes
produtos, desde que inclua, conforme o item 4.2:

“em caráter obrigatório e com destaque, a seguinte
advertência visual e ou auditiva, de acordo com o meio
de divulgação: O Ministério da Saúde adverte: O
aleitamento materno evita infecções e alergias e é
recomendado até os dois anos de idade ou mais.”

O monitoramento revelou:
NESTLÉ, anuncia o NINHO 1+, em sua pá-

gina eletrônica sem a frase exigida. (fig. 7)

NESTLÉ, em sua página eletrônica, embora tenha o cuidado de

não expor fórmulas infantis ao público em geral, permite, mediante o

cadastra-mento, que qualquer pessoa possa ter acesso à informação.

Esse tipo de informação deve ser restrito a médicos e nutricionistas.

(fig. 5)

NESTLÉ não se restringe a distribuir informações técnico-cientí-

ficas como o exigido

pela Portaria 2051. Os

anúncios de produtos

em revistas científicas

patrocinadas por essa

empresa são uma

forma de promoção

comercial a um

público espefícico. As

editoras das revistas

são co-responsáveis

pela ocorrência desse

tipo de estratégia de

marketing. (fig. 6)

I.3. Promoção de leites fluidos, leites em pó, leites
em pó modificados

Incluem-se nessa categoria todos os leites de vaca fluídos
ou em pó, integrais, semi-desnatados e desnatados, assim
como os leites de cabra e os similares de origem vegetal,
conhecidos como “leites de soja”.

Esses produtos devem cumprir a RDC 222, item 4.2,
de forma idêntica ao estabelecido para fórmulas de
seguimento para crianças de primeira infância.
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Exposição especial, uma forma comum de promover
leites nos pontos de venda, é definida pela RDC 222 como
“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.”

Vale a pena destacar a existência das chamadas
“bebidas lácteas”. De aparência similar aos leites UHT, o
produto confunde o consumidor, tentado a adquiri-lo devido
ao seu preço mais baixo, sem saber que sua qualidade
nutricional é inferior à dos leites e que seu consumo é
inapropriado para crianças.

O monitoramento revelou:

SUPERMERCADO CARREFOUR (São Paulo) faz promoção do leite
NUTRIMAX com o cartaz:  “Isso sim que é o menor preço”,
sem incluir a advertência exigida. (fig. 8)

SUPERMERCADOS CARREFOUR e EXTRA (São Paulo) fazem promoção

do leite NINHO, por meio de exposição especial e oferta, sem

incluir a advertência exigida. (fig. 9 e 10)

SUPERMERCADO BIG (São Paulo)
promove o leite longa vida da
PARMALAT, por meio de
exposição especial e
grandes cartazes, sem a
frase de advertência. (fig. 11)

SUPERMERCADOS PÃO DE AÇÚCAR e EXTRA (São Paulo) promovem o leite
NINHO em seu folheto de promoções sem a frase de advertência
exigida. (fig. 13 e 14)

SUPER-MERCADO PÃO DE

AÇÚCAR (São Paulo)
faz oferta do leite
DÁLIA, sem a frase
de advertência. (fig.
15)

SUPERMERCADO MAKRO (São Paulo)
promove o leite SONATA em seu
folheto de promoções sem a frase
de advertência exigida. (fig. 12)
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I.4. Promoção 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.

A RDC 222 define esses alimentos como:
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.

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. Os estabelecimentos comerciais os
colocam constantemente em promoção, sem atender
as recomendações da legislação vigente.

De acordo com a RDC 222, item 4.2.2., a
promoção comercial dos alimentos de transição
e à base de cereais deve incluir em caráter
obrigatório e com destaque, a seguinte
advertência visual e ou auditiva, de acordo com
o meio de divulgação:

“O Ministério da Saúde adverte: Após os seis
meses de idade continue amamentando seu filho
e ofereça novos alimentos.”

NESTLÉ expõe, em sua página eletrônica, o leite desnatado MOLICO e
toda a linha do NINHO, sem as advertências exigidas. (fig. 16)

TETRAPAK em sua
página eletrônica
promove o leite
SHEFA sem a
a d v e r t ê n c i a
exigida. (fig. 17)

O monitoramento revelou:
GERBER divulga na página eletrônica toda a linha de produtos

dessa categoria

com a frase de

advertência, porém

sem destaque. (fig.

18)

NESTLÉ e

MEAD JOHNSON em

suas páginas

e l e t r ô n i c a s ,

divulgam essa

categoria de

produtos sem a

frase de

advertência. (fig.

19 e 20)
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I.5. Promoção de bicos, chupetas, mamadeiras e
protetores de mamilo

A RDC 221 define esses produtos como:
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.

2.17. 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.

2.22.  Protetor de mamilo: Artigo utilizado sobre o peito
durante a amamentação para os lactentes sugarem o leite
materno.

Há uma enorme variedade desses produtos, de fabricação
nacional e importados. Eles estão fartamente disponíveis
nos supermercados, farmácias, lojas de departamentos e
lojas que vendem qualquer produto por R$ 1,99.  Em muitos
locais, como as lojas “1,99”, é freqüente chupetas e
mamadeiras serem vendidas sem embalagens, sem rótulos,
sem informação sobre sua procedência.

A RDC 221, estabelece:
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.

Apresentação especial, forma comumente utilizada
pelos fabricantes para tornar o produto mais atraente é
definida no item 2.2. como “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.”

É muito freqüente encontrar esses produtos em
expositores fornecidos pelas próprias empresas que os
fabricam. Se, por um lado, esses expositores permitem
uma adequada disposição desse tipo de produto cuja
embalagem dificulta sua permanência em prateleiras
convencionais, por outro lado, tem servido de instrumento
promocional.

O monitoramento revelou:

SUPERMERCADOS PÃO DE

AÇÚCAR  e  BIG (São

Paulo), promovem

esse tipo de produtos

sem a frase de

advertência. (fig. 21 e

22)

KITSTAR, CHUCA e KUKA vendem seus produtos em embalagens
consideradas apresentação especial. (fig. 23, 24 e 25)
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LOJA BONNI (Carapicuíba)
faz oferta da chupeta NUK.
(fig. 26)

SUPERMERCADO CARREFOUR

(Jundiaí) faz oferta da
mamadeira FIONA.  (fig.
27)

SUPERMERCADO CARREFOUR

(São Paulo) faz exposição
e s p e c i a l
de mamadeiras e chupetas
diversas. (fig. 28)

SUPERMERCADO PÃO DE AÇÚCAR

(Curitiba) e EXTRA (São
Paulo) expõem
mamadeiras da  marca
KUKA junto à prateleira de
alimentos infantis.
(fig 30)

CHICCO, GERBER, KUKA, NEOPAN, TOPQUALITY. As páginas eletrônicas defabricantes e importadores demamadeiras e chupetas permitemacesso a informação sobre essesprodutos ao público em geral. (fig. 31,32, 33, 34 e 35)

DROGARIA VERA CRUZ

(São Paulo)
utiliza expositores das
próprias empresas das
marcas LILLO e BABY
NANY. (fig. 29)
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II. ROTULAGEM

Rótulo, define-se na PT 2.051, art. 3º, XXXI, como “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 infantis seja clara, acurada e na linguagem
adequada. Os rótulos não devem idealizar ou incentivar a
alimentação artificial e o uso de mamadeira.

Para se ter uma idéia de como os consumidores não
podem contar com os rótulos para obter informações
essenciais sobre os produtos, as fórmulas Bebelac e
Aptamil, da SUPPORT, não especificam se o produto tem
como base o leite de vaca ou não.

O Código Internacional 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”.

Imagens de bebês gordinhos e felizes foram largamente
utilizadas nas embalagens de leites e outros produtos para
a alimentação infantil. Muitos fabricantes removeram estas
imagens dos rótulos. Ao longo do tempo, elas foram
substituídas por outras imagens que ainda idealizam o
uso do produto.

Prática discutível tem sido a certificação de produtos
por meio de selos de qualidade emitidos por associações
médicas. No exemplo abaixo, a Sociedade Brasileira de

Pediatria endossa produtos da Nestlé com o selo
estampado no rótulo “certifica natural e sem conservantes”.

O Manual do Programa de Certificação diz “Neste
contexto, o Selo da Sociedade Brasileira de Pediatria vem
auxiliar o consumidor a identificar um produto de qualidade
ou que apresenta uma característica de qualidade
específica”. Colocar à disposição dos consumidores
produtos de qualidade não é mais do que a obrigação de
qualquer fabricante. Por outro lado, estabelecer regras e
criar sistemas de certificação de conformidade são
atribuições já definidas por órgãos como a ANVISA e o
INMETRO. É o caso de se perguntar o que ganham os
consumidores com o selo da SBP, além de um endosso
ao produto, conforme o que está escrito no Manual “O
consumidor, baseando-se no renome dos profissionais
associados à SBP e sua atuação com foco na saúde e
bem estar das crianças e adolescentes, podem buscar no
Selo estampado no produto a segurança de que necessitam
para realizar sua escolha, sua opção de compra. “

Por outro lado, a Sociedade de Pediatria ganha, sem
dúvida, porque deve-se pagar pela certificação. As
empresas, cujos produtos recebem o selo, também ganham
conforme a finalidade deste tipo de certificação claramente
definida no Manual “A maioria das empresas que requerem
a certificação são firmas conceituadas no mercado, de
médio e grande porte, que investem na divulgação de sua
imagem, procurando o Selo SBP como forma de confirmar,
ampliar ou manter tal posição: imagem associada a
garantia, segurança, veracidade de características que
expõem ao consumidor.”

II.1. Rótulos de fórmulas infantis e de seguimento para
lactentes
De acordo com a RDC 222:

4.3. É vedado, nas embalagens e ou rótulos de fórmula
infantil para lactentes e fórmula infantil de seguimento para
lactentes:

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.
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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.

O monitoramento revelou:

II.2. Rótulos de fórmulas de seguimento para crianças
de primeira infância

Com relação a esses produtos, a RDC 222, estabelece
que é vedado nos rótulos:

“Utilizar expressões ou denominações que tentam identificar
o produto como apropriado para alimentação de lactentes, tais
como a expressão “baby” ou similares;” (item 4.6.4)

O monitoramento revelou:

NESTLÉ, em sua fórmula

NAN AR traz a indicação

“anti-regurgitação”, que é

condição de saúde. (fig. 40)

MEAD JOHNSON, promove o
produto SUSTAGEN no
rótulo da fórmula ENFAMIL
SEM LACTOSE. (fig. 41)

MEAD JOHNSON e NESTLÉ mantém ilustração, além daquela
acerca da preparação do produto nos rótulos de suas
fórmulas infantis. Outras empresas se adequaram às novasregras. (fig. 37, 38 e 39)

ABBOTT mantém frase de

advertência diferente da exigida

e sem o destaque necessário

em sua fórmula ISOMIL. (fig. 42)

WYETH não dá o destaque
necessário à frase de ad-
vertência em sua fórmula
NURSOY. (fig. 43)

II.3. Rótulos de leites fluidos, leites em pó, leites em
pó modificados

Existem muitas marcas de leites integrais, desnatados
e semi-desnatados no mercado, tanto em sua forma líquida
quanto em pó. Em anos recentes tem sido freqüente
também encontrar no mercado leites de cabra.

Os rótulos desses produtos devem incluir uma frase de
advertência conforme o estabelecido nos itens abaixo da
RDC 222:

4.11. Os rótulos dos produtos relacionados no item 4.10.
devem exibir no painel principal ou demais painéis, em

NESTLÉ, mantém a palavra “crescimento” no NINHO 1+ (fig. 44)

A RDC 222 estabelece em seu item 4.4. que os
rótulos desses produtos “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, ..., 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.”
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II.4. 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 alimentação e nutrição de crianças de primeira infância
mereceria destaque específico dentro da política de
segurança alimentar para haver um adequado
direcionamento das ações.

Crianças, e até mesmo bebês, têm se tornado o público
alvo para o consumo de vários produtos como pode ser
constatado facilmente por qualquer pessoa que assista
televisão ou vá a supermercados.

Existem hoje no mercado, pelo menos três marcas
diferentes de chás cujo público alvo são os bebês. Sabe-
se que o chá é a principal barreira para a prática da
amamentação exclusiva, freqüentemente promovido e
utilizado com a finalidade de debelar a cólica e deixar o
bebê mais calmo. Estudo realizado no sul do Brasil indica
que a introdução de água e chás na dieta de crianças
pequenas aumenta em duas vezes o risco de mortes infantis
por diarréia.

Alguns produtos que em primeira instância julgamos
não serem destinados a lactentes e crianças de primeira
infância, como o Sustagen, da MEAD JOHNSON, na prateleira
dos supermercados são dispostos ao lado dos alimentos
de transição podendo confundir o consumidor.

Outro fator que confunde o consumidor é a existência
lado a lado de produtos similares, porém destinados a faixas
etárias diferentes. Exemplo disso são as Farinhas Lácteas.
A NESTLÉ hoje em dia mostra a tendência de promover sua
Farinha Láctea para crianças maiores. Dessa forma, tal
produto estaria fora da abrangência da RDC 222, entretanto
nos supermercados ele é exposto na mesma prateleira de
farinhas lácteas destinadas a crianças produzidas por outras
empresas.

É evidente que os rótulos dessa categoria de produtos
têm servido mais aos fabricantes como fonte adicional de
promoção comercial do que aos interesses do consumidor.

Em muitos casos, esse tipo de prática pode ser

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, ..., a
seguinte advertência:

4.11.1. Para leite desnatado e semi-desnatado com ou
sem adição de nutrientes essenciais:

“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.”

COOPERATIVA CENTRAL DE

LATICÍNIOS DO ESTADO DE SÃO

PAULO (leite Paulista UHT

integral) e  LONGA VIDA BOM

GOSTO(leite desnatado)

trazem as frases de

advertência sem o

destaque exigido. (fig. 45

e 46)

CAPPRY´S, traz a advertência

no leite de cabra, porém

sem destaque. (fig. 47)
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caracterizada como forma abusiva ou enganosa de publicidade,
pois de acordo com o artigo 37º Código de Proteção e Defesa
do Consumidor:

§ 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, caracteristicas, 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 item IV do artigo 39º do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor (CDC) refere que é vedado ao fornecedor de
produtos ou serviços: “ prevalecer-se da fraqueza ou ignorância
do consumidor, tendo em vista sua saúde, conhecimento ou
condição social para impingir-lhes seus produtos ou serviços”.

As frases ou expressões presentes na maioria dos rótulos
dos alimentos com base em cereais destinados a crianças
pequenas não possuem embasamento  técnico. Por exemplo,
promessas de que com o uso do produto “o desenvolvimento
adequado atinge seu potencial máximo”,  desrespeitam o CDC,
que diz em seu parágrafo único do artigo 36º da seção III, da
Publicidade: “O fornecedor, na publicidade de seus produtos
ou  serviços, manterá, em seu poder, para informação dos
legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos
que dão sustentação à mensagem”.

Sabe-se que apesar de o consumidor nem sempre estar
atento aos dizeres do rótulo, esse ainda é a principal fonte de
informações sobre o produto, portanto seu conteúdo deve ser
preciso e objetivo.

A falta de informação clara, nos rótulos, com relação à
idade mínima necessária para o consumo desses alimentos
pode afetar a saúde das crianças.

Não mencionar a idade ou mencioná-la abaixo de uma
tabela de valores nutricionais têm sido uma prática freqüente
de algumas empresas. Esta imprecisão acerca da idade e as
embalagens coloridas e atraentes podem confundir os pais e
induzi-los a oferecer aos filhos alimentos inapropriados.

De acordo com a  RDC 222, item 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.

4.12.3. 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.”

O monitoramento revelou:

CARREFOUR em sua FARINHA
LÁCTEA traz ilustração de
criança pequena, de primeira
infância. (Fig 48)

OETKER, traz figura de uma ursa alimentando seu filhote com
mamadeira, além do termo bebê no CHÁ DOCE BEBÊ. Além disso,
não contém a indicação de idade a partir da qual pode ser consumido.
Alertada pelo IDEC, a empresa apresentou uma proposta de mudança
da embalagem, mantendo a figura que idealiza o uso de mamadeira
(fig. 49 e 50)

O item 4.12.4. proíbe: Utilizar informações que possam induzir
o uso dos produtos baseado em falso conceito de vantagem ou
segurança;
Pode-se considerar como falsos conceitos de vantagem e segurança
expressões como ótima fonte de, alimento especialmente recomendado,
também indicada para a alimentação infantil, desenvolvimento adequado,
na medida certa, forma gostosa de hidratar o seu bebê, alimento de alto
valor nutritivo e de fácil digestão, potencial máximo de desenvolvimento
mental, dieta saudável para você e toda a sua família, por denotarem que
é seguro oferecer esses alimentos às crianças, sem o embasamento
técnico suficiente.  (fig. 51)

LEÃO, traz figura de um leão oferecendo mamadeira para uma criança
pequena e o termo bebê no CHÁ DO BEBÊ. Além disso, não contém
a indicação de idade a partir da qual pode ser consumido. (Fig 51)



  Violando as Normas 2004

24

OETKER, em seu CHÁ DOCE
BEBÊ traz os seguintes
dizeres: “Pensando espe-
cialmente no seu bebê a
Dr. Oetker preparou um
chá leve e bem gostoso,
com erva doce,
camomila e capim
cidreira: o Chá Doce
Bebê ideal para você

cercar o seu bebê de ainda mais carinho e bem estar. Você
e seu bebê vão adorar”. (fig. 52)

LEÃO, em
seu CHÁ
DO BEBÊ traz os seguintes dizeres “O chá do bebê é um
blend com sabor muito suave, perfeito para o paladar
delicado dos bebês. A combinação equilibrada das ervas
comumente usadas pelas mães, como a camomila, o capim-
cidreira e a erva-doce, é uma opção prática e gostosa que
todos vão aprovar. Principalmente os bebês.” (fig. 53)

FERLA: o rótulo da FARINHA
DE AVEIA contém os dizeres
“A farinha de aveia Ferla é
um alimento especialmente
recomendado para crianças
por ser rico em fibras,
proteínas, vitaminas e sais
minerais. 100% natural, é um
alimento saudável, de fácil
digestão, sendo acima de
tudo gostoso”. (fig. 54)

EXTRA: o rótulo da FARINHA DEAVEIA contém os dizeres “AFarinha de aveia Extra é umaótima fonte de fibras,vitaminas, proteínas, fósforo eferro, possibilitando uma dietasaudável para você e toda asua família. Use a farinha nopreparo de bolos, biscoitos,pudins, sopas e em tudo o maisque você criar. Tambémindicada para a alimentaçãoinfantil, pode ser utilizada nopreparo de mingaus epapinhas....”  (fig. 55)

GERBER: rótulo da
FARINHA LÁCTEA
contém os dizeres:
“possui 12 vitaminas e
sais minerais que
complementam a ali-
mentação do seu filho,
contribuindo para que
ele alcance seu poten-
cial má-ximo de
d e s e n v o l v i m e n t o
mental”. (fig. 56)

NESTLÉ: rótulo do MUCILON contém os dizeres “O mingau que ajuda

seu filho a crescer. Mucilon é um alimento de alto valor

nutritivo e de fácil digestão. Sua composição nutricional

contribui para o crescimento e desenvolvimento adequado

das  crianças”. Além disso, a apresentadora Xuxa endossa o

produto “Pode confiar”. (fig. 57)

NESTLÉ: o rótulo do NIDEX contém os dizeres “Nidex é um
produto que enriquece caloricamente chás... Adoça
na medida certa para o paladar do bebê... Dicas: O
chá é aliado das
mamães, pois
graças ao sabor
agradável e
delicado ...
c o n s t i t u i - s e
numa forma
gostosa de
hidratar o seu
bebê”.  (fig. 58)
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Conforme o item 4.13.: Deve constar do painel
principal dos rótulos desses produtos a idade a partir
da qual poderá ser utilizado.

A idade recomendada, às vezes só pode ser encontrada
após cuidadosa leitura de todo o rótulo. Percebe-se que a
interpretação do que seja “painel principal” varia bastante,

encontrando-se a idade a partir da qual o produto pode ser
utilizado na frente, atrás, nas laterais, na dobra do rótulo que
as vezes fica colada entre um lado e outro e abaixo das tabelas
nutricionais que possuem letras minúsculas, impossíveis de
serem lidas.

O MONITORAMENTO REVELOU:

CHÁ DOCE BEBÊ,
OETKER e CHÁ DO
BEBÊ, LEÃO;
FARINHA DE AVEIA,
FERLA; FARINHA DE
AVEIA, EXTRA;
MUCILON DE
ARROZ, NESTLÉ;
FARINHA LÁCTEA,
N U T R I F O O D S ;
N U T R I L O N ,
NUTRIMENTAL. Não
consta no painel
principal desses
produtos a idade
a partir da qual
pode ser
utilizado. (fig. 59,
60, 61, 62 63 e 64)

DUAS RODAS INDUSTRIAL: A
FARINHA LÁCTEA
MAIZENA, apesar de
indicar a idade no
painel principal (a
partir de 4 anos), em
outro local recomenda
para todas as idades.
(fig. 65)

NESTLÉ: A FARINHA LÁCTEA  é
indicada para crianças,
adolescentes e adultos e na tabela
nutricional refere-se a crianças de
4 a 6 anos. O fato da idade não ter
sido colocada  claramente no painel
principal do rótulo, somada à
expressão “assim é gostoso ficar
forte” e a disposição do produto na
mesma prateleira junto a outros
destinados a lactentes e crianças
de primeira infância pode induzir
ao uso inapropriado. (fig. 66)

QUAKER: O produto MEU
MINGAU apresenta os
mesmos problemas de
interpretação. (fig. 67)

MEAD JOHNSON: SUSTAGEN KIDS
traz a seguinte informação no
rótulo “Sustagen Kids é uma
maneira deliciosa de enriquecer
a alimentação de toda a família.
Com proteínas, vitaminas, sais
minerais e carboidratos.” A
tabela nutricional indica o
produto para crianças entre 4 e
6 anos. Entretanto, na página
eletrônica da  empresa o
produto também é
recomendado para crianças
entre 1 e 3 anos. (fig. 68)
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A RDC 222, item 4.14. estabelece que os rótulos desses
produtos: 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, ..., 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.”

O monitoramento revelou:

OETKER e LEÃO: os CHÁS DOCE BEBÊ e DO BEBÊ, respectivamente,
não trazem essa
informação. A Oetker,
entretanto, já
apresentou proposta de
adequação (fig. 69 e 70)

CARREFOUR e NUTRIFOODS: as FARINHAS LÁCTEAS, em suas
tabelas de informação nutricional, recomendam o
produto para crianças de 6 a 23 meses ou 24 a 60 meses
e não contém a frase de advertência. (fig. 71 e 72)

II.5. Rótulos de Bicos, chupetas, mamadeiras e
protetores de mamilo

Um dos problemas sérios desses artefatos é seu prazo de
validade longo e a não obrigatoriedade de conter a data de
fabricação anteriormente à publicação da RDC 221. Portanto,
encontram-se hoje no mercado, muitos produtos que não se
sabe se foram produzidos antes ou depois da RDC. Perdem os
consumidores, assim como as empresas que já se adequaram à
nova legislação, se esses produtos permanecerem com tais
irregularidades nos pontos de venda até findar seu prazo de
validade.

Vale a pena chamar a atenção para os protetores de mamilo
que foram incluídos na abrangência da RDC 221. Embora, esse
tipo de produto tenha como princípio ajudar a amamentação em
algumas situações de dificuldade, no dia a dia sua disponibilidade
nas prateleiras de qualquer estabelecimento comercial além de
dificilmente servir ao propósito a que se destina pode induzir ao
uso indevido. As informações contidas nos seus rótulos passam
a noção de que o ato de amamentar em geral é doloroso e provoca
rachaduras de mamilo. E, promove de tal forma o produto, como
se ele de fato pudesse facilmente resolver e até mesmo prevenir
essas situações.

De acordo com a RDC 221, item 5.1.1., é obrigatório a
aplicação de rótulo na embalagem de chupeta, bico, mamadeira
ou protetor de mamilo.

GERBER: a FARINHA LÁCTEA,
apesar de citar a frase no
painel principal, não cumpre
essas exigências “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.” (fig. 75)

FERLA e EXTRA: as FARINHAS DE AVEIA possuem frases diferentes

das exigidas. (fig. 73 e 74)
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Embalagem fantasia KIT
BEBÊ da KITSTAR (fig. 79)

KROLON POLIBENY e
M A M Y :
MAMADEIRAS não
p o s s u e m
embalagem e o
rótulo encontra-se
dentro do produto.
(fig. 76 e 77)

O monitoramento revelou:

BAZAR HIPER REAL(Jundiaí) : vendeMAMADEIRA semmarca e sem nome dofabricante. (fig.78)

Para diminuir os riscos à saúde das crianças, a RDC
221 estabelece as informações de uso essenciais que
devem estar presentes nos rótulos de bicos, chupetas e
mamadeiras, tais como:

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

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

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

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

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

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

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

O monitoramento revelou:
Nos produtos abaixo, as instruções de uso não estão

de acordo com o exigido, seja por não contemplarem toda
a recomendação, seja por não contemplarem algumas
delas. Outras vezes, exibem frases similares.

Embalagem fantasia da
CHUCA (fig. 80)

Mamadeira da KROLON

POLIBENDY (fig. 81)

Mamadeira da MAMY (fig. 82)

Bico da BABY LUPY (fig. 83)

Bico BABY GO da
DERMIWILL (fig. 84)

Bico da IDEATEX

(fig. 85)
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Ainda segundo a RDC 221, item 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”.

Bico TATIBITATE para
super mamadeira
Turma da Mônica da
NEOPAN (fig. 86)

Chupeta BABY PACO
da ARCENSION (fig. 87)

Conjunto de Mamadeira e
Chuca da KROLON POLIBENDY (fig. 88)

Intermediário Protetor de
seios MIMAMILUS da
SONICLEAR (fig. 89)

O monitoramento revelou:
Os seguintes produtos não contém a frase de

advertência exigida:

Bico TATIBITATE para super
mamadeira Turma da Mônica da
NEOPAN (fig. 91)

Bico da BABY LUPY. (fig. 90)

Chupeta BABY PACO da
ARCENSION (fig. 92)

Porta mamadeira e
mamadeira DISNEY
BABY da DERMIWILL

(fig. 93)

Intermediário
Protetor de seios
MIMAMILUS da
SONICLEAR (fig. 94)
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Os seguintes produtos não trazem a frase em destaque
ou em moldura ou em caracteres de mesmo tamanho da
designação do produto:

Protetor de seios
da PROMILLUS (fig.
95)

E m b a l a g e m
fantasia
Mamadeira da
CHUCA (fig. 96)

Mamadeira da KROLON POLIBENY (fig. 97)

Bico BABY GO da
DERMIWILL (fig. 98)

Bico da IDEATEX (fig. 99)
Bico da KUKA (fig. 100)

C h u p e t a
B A R B I E
B A B Y d a
DERMIWILL (fig.
101)

Conjunto de Mamadeira e
Chuca da KROLON POLIBENY

(fig. 102)

Mini mamadeira da NEOPAN (fig. 103)

Protetor de seio MAMA
FÁCIL da KUKA (fig. 104)
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Com relação aos protetores de mamilo, o item
5.1.5. da RDC 221 estabelece que os rótulos 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”.

O monitoramento revelou:

Intermediário Protetor de seios MIMAMILUS da SONICLEAR,
Protetor de seios da PROMILLUS, Intermediário de silicone para
amamentação AMAMENTE da SEMINA, não contém a frase de
advertência exigida. (fig. 105, 106 e 107)

É proibido incluir no rótulo de chupeta, bico, mamadeira
ou protetor de mamilo:

5.1.6 (a) Ilustrações, fotos ou imagens de crianças;
5.1.6 (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;

O monitoramento revelou:

In termediár io
Protetor de seios

MIMAMILUS da SONICLEAR , Protetor de seios da
PROMILLUS e Intermediário de silicone para amamentação AMAMENTE
da SEMINA: contém imagens de bebê. (fig. 108, 109 e 110)

Bico da BABY LUPY, Bico TATIBITATE para super mamadeira Turma
da Mônica da NEOPAN e Chupeta BABY PACO da ARCENSION: contêm
imagens como gatinho, ursinho humanizados, alguns com chupeta
e mamadeira. (fig. 111, 112 e 113)

É proibido conter no rótulo de bico,
chupeta, mamadeira ou protetor de mamilo:

5.1.6 (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;

5.1.6 (e) informações que induzam o uso do
produto baseado em falso conceito de vantagem
ou segurança;

O monitoramento revelou:
Os produtos abaixo contém informações que podem

prejudicar a prática da amamentação:

SONICLEAR: Intermediário Protetor de
seios MIMAMILUS da contém os
dizeres “Mimamillus é um
intermediário protetor de seios para
amamentação que se adapta ao seio
naturalmente, evitando a sucção
direta do bebê, eliminando a dor,
fissuras e o sangramento, dando
tempo para que o seio se recupere
naturalmente.” (fig. 114)

PROMILLUS: Protetor de
seios contém os dizeres
“Mamilos retraídos,
achatados ou curtos,
rachaduras, fissuras e
dores são problemas
comuns para as mães
durante todo o período da
amamentação.” (fig. 115)
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KUKA: Protetor de seio MAMA FÁCIL traz
“A maneira mais fácil e higiênica de
amamentar seu bebê. Para que o ato de
amamentar seja completo, é importante
que você mamãe envolva-se totalmente
com o seu bebê, sem sentir dores ou
incômodos no momento do aleitamento.
Por isso, lançamos o MAMA FÁCIL
KUKA, um produto que permite uma
amamentação sem as dores causadas
pelas rachaduras, fissuras e
sangramento dos mamilos, ou mesmo
quando surgem os primeiros
dentinhos do bebê”. (fig. 116)

SEMINA: Intermediário de silicone para
amamentação AMAMENTE traz a seguinte
informação: “Amamente é um protetor de
silicone especial para ser colocado na
mama protegendo o mamilo das fissuras
e rachaduras, garantindo a amamentação.
Amamente é inodoro e foi especialmente
desenvolvido para adaptar-se aos
contornos  naturais da mama. É macio,
confortável e de fácil utilização, proporci-
onando a sensibilidade necessária para
a amamentação. Amamente é perfeito
também para mães que possuem mamilos
reduzidos ou invertidos.” (fig. 117)

Os seguintes produtos contém informações que
induzem o uso baseado em falso conceito de vantagem ou
segurança:

Bico da KUKA “...foi desenvolvido
por médicos e dentistas...auxilia
no desenvolvimento dos dentes
de forma correta e
natural....Assim ocorre a
redução nos problemas de
cólicas normalmente associados
ao uso de mamadeiras” (fig. 118)

Chupeta BABY PACO da ARCENSION:
“Os produtos Baby Paco são
fabricados de acordo com as
normas vigentes, segundo os mais
modernos processos de qualidade,
proporcionando segurança,
higiene e conforto para o seu
bebê”.  (fig. 119)

Intermediário Protetor de seios
MIMAMILUS da SONICLEAR:
“Mimamillus é um intermediário
protetor de seios para amamentação
que se adapta ao seio naturalmente
....Com seu formato anatômico e
dispondo de bico exclusivo com
um único orifício, impede que a
criança engula ar, evitando assim
a formação de gases indesejáveis
que poderão ocasionar cólicas e
regurgitações. Usando
Mimamillus fica assegurada a
continuidade normal do
aleitamento materno.” (fig. 120)

O rótulo de bico, chupeta, mamadeira e protetor de
mamilo não deve ser um meio de promoção de produtos,
conforme a RDC 221, item 5.1.6. (f).

O monitoramento revelou:
Os seguintes produtos referem em seus rótulos

especificações de outros produtos:

Protetor de seios da PROMILLUS:
“O Protetor de Seios Promillus
foi projetado para proteger os
mamilos e as auréolas. É tão
delicado quanto resistente.
Desde as primeiras mamadas
e a qualquer momen-to que
sentir ameaça de formação de
fissuras ou rachaduras, use o
Protetor de Seios Promillus até
a cicatrização total. Entre as
mamadas, use perma-
nentemente as Conchas para
Iniciação da Amamentação,
que asseguram um fluxo
contínuo de ar sobre os
mamilos e facilitam a cicat-
rização rápida e natural se o
uso de medicamentos ou
pomadas.”. (fig. 121)

Bico da BABY LUPY, Bico da IDEATEX, Bico da KUKA, Chupeta BABY
PACO da ARCENSION. (fig. 122, 123, 124 e 125)

Protetor de seios da PROMILLUS:
“Entre as mamadas, use
permanentemente as Conchas
para Iniciação da Amamentação,
que asseguram um fluxo contínuo
de ar sobre os mamilos e facilitam
a cicatrização rápida e natural se
o uso de medicamentos ou
pomadas.” (fig. 126)

III. MATERIAL EDUCATIVO
Segundo a Portaria 2.051, art. 3º, XXIV,  material

educativo é:
“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”
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Materiais educativos relacionados à alimentação infantil
costumam ser produzidos pelo Ministério da Saúde,
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, serviços de
atenção à saúde, sociedades de classe, outras
organizações não-governamentais, assim como por
empresas privadas.

A IBFAN defende a idéia de que prover informações sobre
alimentação infantil e saúde é, primordialmente, uma
responsabilidade do Sistema Único de Saúde.

O conflito de interesses estará presente sempre que
empresas produtoras e/ou comercializadoras de produtos
abrangidos pela NBCAL venham a produzir ou patrocinar
materiais educativos sobre alimentação de lactentes e
crianças pequenas. Informações errôneas e/ou
desatualizadas e, até mesmo, tendenciosas são
freqüentemente encontradas em materiais desse tipo. Hoje
em dia, a multiplicidade de informações disponíveis em
páginas eletrônicas torna mais complexa a tarefa de
selecionar o que, de fato, vale a pena ler e confiar.

As exigências da Portaria 2.051 com relação a material
educativo são diferenciadas em se tratando de material
destinado a orientar alimentação de lactentes ou de crianças
de primeira infância.

O Art. 8º da Portaria 2.051 estabelece:
“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.”

O monitoramento revelou:
CHICCO; GERBER ; KUKA; NEOPAN; NESTLÉ; SUPPORT;

TETRAPAK fornecem orientações sobre alimentação de
lactentes em suas páginas eletrônicas, algumas delas
inclusive endossadas por profissionais de saúde:

CHICCO – Ao visitar a página eletrônica no Brasil
(www.chicco.com.br)  somos remetidos à página de
Portugal, que oferece informações educativas sobre
alimentação após o desmame. Nesta página não há

nenhuma informação sobre os benefícios e superioridade
da amamentação, além de sugerir o desmame a partir do
5º mês.

“Com o desmame, a papa substitui gradualmente o leite
materno: uma etapa decisiva no crescimento de uma
criança”

GERBER – na página www.gerber.com.br encontram-
se as seguintes orientações:

“Entre quatro e sete meses, suaves movimentos
mastigatórios são iniciados, permitindo o consumo de
alimentos semi-sólidos, independente do aparecimento
dos dentes”.

“Recomenda-se que os bebês sejam amamentados
por no mínimo um ano”.

“Os novos alimentos são introduzidos gradativamente,
de forma que, no início, o leite materno é complementado
até ser depois totalmente substituído pela alimentação”.

“As papinhas e sopinhas Gerber Colheita Especial são
uma ótima alternativa para os passeios, fins de semana ou
viagens”.

”Algumas vezes, a mãe fica impossibilitada de fornecer
o leite materno por uma série de razões. Não se preocupe:
alimentar com a mamadeira também é um momento
relaxante, em que toda a família, inclusive o pai e os outros
membros, participa do prazer de ver seu filho se nutrir”.

KUKA – na página www.kuka.com.br podem ser
encontradas orientações sobre alimentação de lactentes
elaboradas por médico, odontopediatra e fonoaudióloga,
conforme exemplo abaixo.

CUIDADOS DURANTE A AMAMENTAÇÃO QUE PODEM
CONTRIBUIR PARA A SAÚDE DO BEBÊ

A amamentação é o ato que possibilita à mãe e ao bebê
o estabelecimento de um contato físico que favorece a
formação do vínculo entre ambos.

A amamentação supre, ainda, necessidades
fisiobiológicas da criança quanto aos aspectos nutricionais,
imunológicos e quanto à função de sucção, que oferece os
estímulos necessários para promover o crescimento facial.

Amamentar, dar o peito, sugar são atos complementares
que dependem da inter-relação mãe-bebê e não
exclusivamente da vontade de um dos parceiros.

Embora considerando que a amamentação natural seja
insubstituível e deva ser mantida exclusivamente até o sexto
mês de vida do lactente, é importante reconhecer que nem
sempre isto é possível. Diversas razões podem levar à
interrupção precoce do aleitamento materno: problemas de
saúde da mãe e/ou da criança, retorno da mãe ao trabalho,
dificuldades de ordem emocional por parte de quem amamenta
ou de quem é amamentado, incoordenação do bebê para sugar,
deglutir e respirar, falta de esclarecimentos sobre os benefícios
que o aleitamento materno pode trazer para a mulher e para o
bebê, não preparação da mulher ao longo da gravidez para o
momento do aleitamento, entre outras.
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Cada situação merece ser analisada particularmente
e as condutas, incentivando o retorno da oferta do peito
ou prescrevendo a introdução da mamadeira, devem
considerar as necessidades e vontades tanto da mulher
como da criança.

Quando o uso da mamadeira for recomendável,
alguns cuidados devem ser tomados no sentido de
garantir condições satisfatórias que contribuam para a
saúde do lactente.

Forma do bico:
De preferência deve ser ortodôntico. Quando só for

possível oferecer o bico comum, escolher o mais curto,
pois o bico longo, ao tocar a parte posterior do céu da
boca, pode provocar o reflexo de náusea na criança.

Tamanho do furo do bico:
Deve ser adequado à consistência do leite,

garantindo sempre a saída do líquido por gotejamento.
Essa condição é necessária mesmo para crianças
maiores. Observa-se, com freqüência, que as mães
aumentam o furo com a intenção de facilitar a sucção
e, desta forma, aumentar a quantidade de leite ingerida.
Contudo, esta ação é muito prejudicial, pois o aumento
do fluxo de leite na boca da criança levará ao
aprendizado de um padrão inadequado de deglutição,
com a língua interposta entre os arcos dentários. Este,
por sua vez, acarretará alterações dento-faciais e de fala.

Preensão do bico:
Quer ortodôntico, quer comum, somente a parte mais

fina do bico deve ser introduzida na cavidade oral; para
isso, a mãe deve por força igual à que o bebê faz enquanto
suga. Desta maneira, os lábios desempenham atividade
que gera desenvolvimento de força e mobilidade,
propiciando vedamento labial durante o repouso.

Vale acrescentar a estes cuidados aqueles referidos
nas embalagens de bicos e mamadeiras com relação à
higienização dos mesmos e à verificação sistemática
da integridade do bico.

Um ponto muito importante a ser considerado em
qualquer situação de amamentação, natural ou com
mamadeira, é a postura do bebê e da mãe. Ao ser
amamentado, o bebê deve estar sempre no colo da mãe
em posição semi-sentada.

A mãe, por sua vez, deve estar sentada
confortavelmente, com o braço que segura o bebê
apoiado e nunca amamentar deitada.

Estas posturas evitam que a criança tenha otite
(infecção no ouvido), pois não favorecem a passagem
de leite para o ouvido médio através da tuba auditiva
durante a deglutição.

Finalizando, cabe salientar o papel da amamentação
natural no desenvolvimento pleno da sucção, que
através de movimentos vigorosos estimula os órgãos
fonoarticulatórios (músculos da face) que também
desempenham as funções de respiração, mastigação,
deglutição e fala.

Com base nestes aspectos, a sucção deve ganhar
um olhar renovado, sendo valorizada nas condutas que
envolvem a alimentação do lactente.

Dra. Mariangela Lopes Bitar - Fonoaudióloga
CONSULTE SEMPRE SEU PEDIATRA. SÓ ELE PODE

FORNECER AS ORIENTAÇÕES CORRETAS, RESPEITANDO
AS CARACTERÍSTICAS DE CADA CRIANÇA.

NEOPAN – No tópico Dicas/Perguntas e respostas da
página www.neopan.com.br pode-se encontrar as seguintes
orientações:

Bebê tem insônia? Criança muito agitada tem
insônia sim. Se o seu filho tem dificuldades de concili-
ar o sono, você pode dar-lhe um banho morno, e um
pouco de leite, pois o cálcio ajuda a acalmar. Se preferir
também pode apelar para o chá de melissa ou erva-
cidreira, que também contém substâncias calmantes.
Outra medida simples é dar ao bebê suco de maracujá.
Use a fruta fresca, e o faça bem suave.

Existem alimentos “proibidos” para os bebês?
Doces estão proibidos até o primeiro ano de vida. Não
se preocupe. Até lá as crianças aceitam tudo sem
açúcar. Se ela recusar um suco ou leite, pode estar certa
de que não é porque não foram adoçados. Os
salgadinhos também não devem entrar na alimentação,
pois são muitos gordurosos. Engrossar a mamadeira,
embora seja um procedimento muito comum, deve
restringir-se a bebês que necessitam de reforço
energético, mas anda assim só com prescrição do
pediatra.

NESTLÉ - na página www.nestllé.com.br também há
orientações sobre alimentação infantil:

Essa Etapa é
recomendada para bebês a
partir do 6º mês de vida e
iniciando a introdução de
novos alimentos.

“Nessa Etapa, o bebê terá o primeiro contato com
outros alimentos de consistência ideal e fáceis de
engolir. As variedades para esse período são com-
postas de um único alimento”.

Recomendados para bebês a partir do 6º mês de
vida e após o início da introdução de outros alimentos
(Etapa1)

“Agora que seu bebê está aprendendo a consumir
alimentos mais sólidos está na hora de começar a
explorar novos sabores. As receitas desse período são

compostas de uma
maior variedade de
frutas, vegetais,
cereais e carnes”.

SUPPORT – na página www.supportnet.com.br há dicas
sobre amamentação.

TETRAPAK – a página www.bebaleite.com.br traz essas
informações sobre aleitamento materno:
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“Quando o leite materno não está indicado?

Amamentar é maravilhoso. Disto, nenhuma mãe
duvida. Mas há raras situações que este ato de amor é
impossível. São eles: bebês prematuros que não
conseguem sugar, crianças adotadas, nascimento de
gêmeos ou trigêmeos também pode impossibilitar a
amamentação.

O estresse das mães pode acabar com a produção
de leite, interrompendo a amamentação. Há ainda os
problemas de tumores de mama, o uso de alguns tipos
de medicamentos e as mãe portadoras do vírus da
AIDS. Para estas crianças, a opção é o banco de leite.
Na falta deste, só o médico ou o nutricionista podem
fazer a orientação.”

Essa mesma página disponibiliza para cópia (versões PDF)
a publicação da TETRA PAK sobre saúde e alimentação infantil,
a “ LEITE É VIDA”, que em cada número traz um tema relativo a
importância do leite na alimentação. No número em que trata
sobre o desmame (Como fazer o desmame saudável) apesar de
conter informações sobre aleitamento materno, não cita as
implicações econômicas e outras informações detalhadas na
Portaria 2051  relativas à alimentação da gestante e da nutriz.

O artigo 9º da Portaria 2.051 estabelece:
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.

MEAD JOHNSON - no site www.meadjohnson.com.br
há informações educativas sobre alimentação de crianças
de primeira infância e não menciona nenhuma informação a
respeito dos benefícios e superioridade da amamentação.

“Quem pode resolver os problemas
do mundo?

A Turma do Sustagen® Kids! A criança
que toma Sustagen® Kids complementa
sua alimentação com vitaminas, minerais
e proteínas que contribuem para o
desenvolvimento físico e mental. Além
disso, Sustagen® Kids é uma deliciosa
bebida, com 3 sabores: chocolate,
morango e baunilha, adequados ao paladar infantil”.

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

A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos
para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos,
Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) é um instrumento legal
cujo objetivo é proteger a amamentação com vistas a
garantir que todas as crianças recebam apenas leite
materno nos seis primeiros meses de vida e, que após
esse período, continuem sendo amamentadas pelo menos
até os dois anos e passem a consumir alimentos
apropriados para a idade.

Embora aprovada em 1988, monitoramentos realizados
pela rede IBFAN, assim como pelo próprio Ministério da
Saúde, mostram que seu cumprimento não tem ocorrido
como o esperado.

As revisões da NBCAL, realizadas em 1992 e 2001, a
tornaram mais clara buscando facilitar a compreensão e
interpretação de seus artigos tanto por parte dos
fabricantes quanto dos técnicos da Vigilância Sanitária e
de outros profissionais da área da saúde.

A proteção do aleitamento materno e da saúde dos
lactentes e crianças de primeira infância é uma
responsabilidade que cabe a vários atores, conforme
referido na Portaria 2051:

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. 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. 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.

Art. 22. Os fabricantes deverão informar a todo o seu
pessoal de comercialização, incluindo as agências de
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publicidade que contratam, sobre esta Portaria e as
responsabilidades no seu cumprimento.

Principais problemas encontrados e medidas que
deveriam ser adotadas

O monitoramento realizado pela IBFAN em 2004, indica
que ainda há várias dificuldades com relação ao
cumprimento integral da NBCAL, para as quais é necessária
a adoção de medidas urgentes, a seguir resumidas.

A. PROMOÇÃO COMERCIAL
A1. Principais problemas encontrados:

- Anúncio, tanto de fórmulas infantis quanto de
mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo, nas
páginas eletrônicas das empresas.

- Anúncio de fórmulas infantis em revistas técnico-
científicas.

- Anúncio de outros alimentos nas páginas
eletrônicas, sem a exibição das frases de advertência
exigidas.

- Promoção de fórmula infantil e mamadeiras em
estabelecimentos comerciais.

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

- Exposição especial de mamadeiras, bicos e
chupetas em estabelecimentos comerciais.

- Apresentação especial de mamadeiras e chupetas
por meio de embalagens fantasia.

A2. 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
suas páginas eletrônicas.

- Comunicar as associações comerciais sobre a
necessidade de cumprir a RDC 222 no que se refere às
comerciais e nos folhetos promocionais.

- Comunicar as editoras de revistas técnico-
científicas, as associações de classe e os conselhos
profissionais acerca de sua responsabilidade ao receber
patrocínio de empresas produtoras/comercializadoras de
alimentos para lactentes e crianças de primeira infância,
bicos, chupetas e mamadeiras.

- Comunicar os dirigentes de estabelecimentos
comerciais sobre suas responsabilidades quanto à
exposição e venda dos produtos abrangidos pela NBCAL.

B. ROTULAGEM
B1. Principais problemas encontrados:

- Fórmulas infantis e de seguimento para lactentes,
contendo imagens não permitidas, frases de advertência
diferentes da exigida, frases de advertência sem o destaque
necessário, promoção de outro produto da própria empresa.

- Alimentos de transição e com base em cereais:
falta das frases de advertência ou falta de destaque das
frases, sem indicação da idade no painel principal, uso de

falsos conceitos de vantagem ou segurança; imagem de
criança de primeira infância; produtos destinados a outras
faixas etárias dispostas na mesma prateleira de alimentos
para lactentes e crianças de primeira infância nos
estabelecimentos comerciais

- Chás cujo público alvo são os bebês, contendo
imagens e textos que podem interferir negativamente na
prática da amamentação exclusiva.

- Leites em geral: frases sem destaque, presença
de bebidas lácteas com embalagens muito parecidas com
as dos leites.

- Mamadeiras e chupetas: falta das frases de
advertência e de instruções de uso, frases de advertência
sem destaque e com modificações do texto original;
presença de imagens de crianças.

- Mamadeiras sem marca nem nome do fabricante
e sem embalagens sendo vendidas em alguns
estabelecimentos

- Protetores de mamilo: fotos/imagens de mãe e
bebê, falta da frase de advertência, informações que podem
ser prejudiciais à prática da amamentação e que induzem
o uso baseado em falso conceito de vantagem ou
segurança.

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 da necessidade de adequação de sua
rotulagem.

- Comunicar as associações comerciais sobre a
necessidade de cumprir a RDC 222 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.

C. MATERIAL EDUCATIVO
C1. Principais problemas encontrados:

- Orientação sobre alimentação de lactentes
presente na maioria das páginas eletrônicas analisadas.

- Orientação sobre alimentação de crianças de
primeira infância, sem as informações exigidas pela
legislação.

- Endosso de profissionais de saúde nessas
orientações.
C2. 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
suas páginas eletrônicas.

- Comunicar os conselhos profissionais sobre sua
responsabilidade em informar os profissionais da área de
saúde quanto ao cumprimento da Portaria 2051.
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Resultados do processo de notificação às empresas
Após avaliação e análise, o relatório técnico com os

resultados foi submetido à apreciação do Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor – IDEC.  Sob orientação do IDEC,
organizou-se o encaminhamento das notificações às
industrias e estabelecimentos comerciais que
apresentaram irregularidades.  Propiciou-se às empresas
quinze dias para manifestações. Foram notificadas 33
empresas das quais 25 responderam no prazo estipulado
pelo IDEC.

Empresas notificadas:
1. Abbott Laboratórios do Brasil ltda.
2. Bristol-Myers Squibb.
3. Baby Lupy.
4. Baby Paco.
5. Cappry‘s Industria de Laticínios Ltda.
6. Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
7. Companhia Brasileira de Distribuição – Grupo Pão

de Açúcar.
8. Cooperativa Agro-Pecuária Batavo.
9. Chuca Produtos Infantis Ltda.
10. Danone Ltda.
11. Drogaria Vera Cruz.
12. Dermiwil Industria Plástica Ltda.
13. Ferla – L. Ferenczi Indústria e Comércio Ltda.
14. Hipermercado BIG.
15. Ideatex Industria e Comércio Ltda.
16. Kitstar Industria e Comércio de Brinquedos Ltda.
17. Kuka Produtos Infantis Ltda.
18. Krolon Polibeny Industrias Plásticas Ltda.
19. Laboratórios Wyeth-Whitehall Ltda.
20. Leão Junior S/A.
21. Mamy Produtos Infantis.
22. Makro.
23. Neopan Artigos Infantis Ltda.
24. Nestlé Brasil Ltda.
25. Nutrifoods Industria e Comércio de Alimentos Ltda.
26. Nutrimental S/A Ind. E Comércio de Alimentos.
27. Novartis Biociências S/A.
28. Parmalat Brasil S/A Industria de Alimentos.
29. Pepsico do Brasil Ltda.
30. Promillus Comercial Ltda.
31. Soniclear Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.
32. Support Produtos Nutricionais Ltda.
33. Unilever Bestfoods Brasil Ltda.

Empresas que aceitaram as considerações citadas nas
notificações e se prontificaram a tomar as providências
necessárias:

1. Danone
2 . Nutrimental
3. Leão Junior
4 . Nutrifoods
5. Wyeth
6. Abbott
7. Companhia Brasileira de Distribuição
8. Carrefour
9. Ideatex

10. Krolon Polibeny
11. Promillus
12. Chuca
13. Kitstar
14. Ferla
15. Cappry´s

Nas argumentações observou-se que essas quatro
empresas, NOVARTIS Biociências S.A; SUPPORT
Produtos Nuticionais; NESTLÉ Brasil ltda e BRISTOL-
MYERS SQUIBB concordaram apenas parcialmente com
o conteúdo das notificações.

Essas empresas discordam do conceito dado a
expressões de artigos da NBCAL alegando que não são
suficientemente claros e passíveis de interpretações
diferentes e subjetivas.

A exemplo disso, a Nestlé tem “dúvidas” quanto à
definição de “falso conceito de segurança” argumentando
que expressões vagas impossibilitam uma ação mais
concreta a esse respeito. Do ponto de vista da IBFAN,
expressões como “O mingau que ajuda seu filho a crescer.
Mucilon é um alimento de alto valor nutritivo e de fácil
digestão. Sua composição nutricional contribui para o
crescimento e desenvolvimento adequado das crianças”
endossadas pela apresentadora XUXA, além de serem
claras trata-se de um excesso, um falso conceito de
vantagem ou segurança, podendo ser enquadrado também
no item 3.1a do Regulamento Técnico para Rotulagem de
Alimentos Embalados da ANVISA.

Além disso, a mesma empresa não concorda que o
termo “crescimento” existente no rótulo do NINHO FASES
se enquadre nas proibições da Norma, uma vez que a
legislação é clara no que se refere a “não utilização dos
termos baby, primeiro crescimento ou similares” e não
define o que sejam os similares acreditando que sejam
expressões que remetem a fase de lactente. Do mesmo
modo questiona que a ilustração de pássaros nos rótulos
das fórmulas infantis seja uma infração.  Para eles, a
legislação permite expressamente o uso da marca do
produto/logomarca “uma vez que se trata de uma ave com
seus filhotes no ninho, não humanizada, figurativa e
registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
INPI, sob o nº 823.212.041, em 27 de abril de 2001”.  A
IBFAN considera, a esse respeito, que a empresa deveria
fazer uma escolha entre as figuras, uma vez que a RDC
222, diz logomarca e não logomarcas e já que também
não se sabe o que se deve entender por marca figurativa.

Outra questão discordante refere-se a produtos, que
embora não tenham sido fabricados para a faixa etária
coberta pela NBCAL e tenham sido registrados na ANVISA
como Alimentos Adicionados de Nutrientes Essenciais
sejam apresentados ao consumidor com rótulos contendo
dizeres, sabidamente empregados para alimentação infantil,
como papa ou mingau. É complexa essa questão do
registro desses alimentos respaldados por mais de uma
ou por portarias diferentes, provenientes do mesmo órgão
do governo, uma vez que para o consumidor essas
expressões populares podem legitimar o uso do produto e
isso independe de registro ou portaria.

No que tange a produção e exposição de material
educativo para alimentação de lactentes e crianças de
primeira infância, presentes nos sites de algumas empresas,
configura-se um outro ponto conflitante. Para a IBFAN é
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prerrogativa do Sistema Único de Saúde orientar sobre
alimentação infantil. Para a Nestlé, a explanação encontrada
no site, são informações acerca das características de
alguns produtos e por isso não podem ser consideradas
orientações. A BRISTOL, com o objetivo de esclarecer a
comunidade sobre os benefícios da amamentação mantêm
em sua homepage, uma sessão específica sobre esse
assunto onde disponibiliza informações incondizentes com
o artigo 8º da RDC 222/02.

Considerando a relevância das infrações encontradas,
após a revisão da NBCAL, conclama-se aos órgãos
governamentais que promovam rigorosa fiscalização sobre
os produtos, fabricantes e comerciantes do setor, com vis-
tas ao cumprimento da NBCAL e, apliquem severamente a
legislação vigente para os casos de infração às normas
consideradas nesse monitoramento.
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ANEXO 1

Norma Brasileira de Comercialização de
Alimentos para Lactentes e Crianças de

Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Ma-
madeiras
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DIÁRIO OFICIAL. Nº 215. Seção 1, sexta-feira, 09 de novembro de 2001

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 2.051, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2001

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 ma-
madeiras, 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 seguimento 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 apre-
sentado como um substituto parcial ou total do leite materno
e ou humano;
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 pri-
meira infância com o objetivo de promover uma adaptação
progressiva aos alimentos comuns e de tornar esta
alimentação balanceada e adequada às suas necessida-
des, 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 me-
ses 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,
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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 decorren-
tes 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 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 importado-
res 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 pre-
maturos 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
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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 acor-
do 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.
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 profissio-
nais 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 ma-
terial 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 tenham
continuidade enquanto os lactentes em questão delas ne-
cessitarem. 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



Violando as Normas 2004

43

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 munici-
pal, 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 cumprimen-
to 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 conti-
nuado até os dois anos de idade ou mais.
Parágrafo único. Os recursos humanos referidos no ¿caput¿
deste Artigo, em particular os vinculados ao Sistema Úni-
co 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.
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 res-
ponsabilidades no seu cumprimento.
Art. 23. - As penalidades pelo não cumprimento desta Portaria
serão aplicadas de forma progressiva, de acordo com a gra-
vidade 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.

DIÁRIO OFICIAL – nº 150 – seção 1, 6 de agosto de
2002
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Diretoria Colegiada

RESOLUÇÃO-RDC Nº 221, DE 5 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 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 Publicida-
de

1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

As disposições deste Regulamento Técnico aplicam-se às
chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo fa-
bricados no país ou importados, assim como a seus forne-
cedores e distribuidores, conforme definido no item 2 des-
te 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 in-
duzir a aquisição ou venda, tais como embalagens
promocionais, embalagens de fantasia ou embalagens agre-
gando 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 importa-
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ção, 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, destina-
do a garantir a conservação e facilitar o transporte e
manuseio do produto.
2.12 Exposição especial: Qualquer forma de expor
chupeta, bico, mamadeira ou protetor de mamilo de forma
a destacá-los e/ou diferenciá-los dos demais dentro de um
estabelecimento comercial, tais como, mas não limitado
a, vitrine, ponta de gôndola, empilhamento de produtos em
forma de pirâmide ou ilha, engradado e ornamentação de
prateleiras.
2.13 Fornecedor: Empresa fabricante no Brasil ou im-
portadora 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 embala-
gem 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 requi-
sitos toxicológicos e físicos estabelecidos pela norma téc-
nica brasileira NBR 13793.
3.3 As chupetas, bicos, mamadeiras ou protetor de
mamilo não podem conter mais de 10 (dez) partes por bi-
lhão (p.p.b.) de nenhum tipo de N-nitrosaminas. Adicional-
mente, 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 qual-
quer 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 exercício no local onde ocorrerá o de-
sembaraço.
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, deter-
minar a adoção das ações sanitárias aplicáveis ao forne-
cedor 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 Regula-
mento, 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 lín-
gua portuguesa, com caracteres de altura não inferior a
1(um) milímetro:
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(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 corre-
to, seguro e indicado do produto, incluindo as seguintes
orientações:
I) antes de cada uso, colocar a chupeta, bico, ma-
madeira 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 apre-
senta algum rasgo ou perfuração, descartando-o caso
esteja danificado;
IV) o furo do bico já está na medida exata, não necessitan-
do 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 con-
sultas.
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 de-
signação de venda do produto, além de atender à legisla-
ção 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”.
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 in-
cluir:
(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 apresen-
tações especiais.
Nota: a proibição de que trata este item, não inclui o forne-
cimento de material técnico-científico a profissionais de
saúde.
6.3 São vedadas as doações ou vendas a preços re-
duzidos de chupetas, bicos, mamadeiras ou protetores de
mamilo às pessoas físicas ou jurídicas, incluindo materni-
dades 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, mama-
deiras ou protetores de mamilo sobre a prática da
amamentação e os possíveis riscos à saúde da criança,
destacando-se alterações de crescimento e desenvolvimen-
to 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 dis-
tribuidores destes produtos.
6.7 Os fornecedores e distribuidores de chupetas,
bicos e mamadeiras somente poderão conceder patrocínios
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financeiros e materiais a entidades científicas, sendo vedado
aos fornecedores e distribuidores de protetores de mamilo
o patrocínio financeiro de qualquer entidade.
6.8 As entidades contempladas com o estímulo de que
trata o item 6.7 têm a responsabilidade de zelar para que
as empresas não façam promoção comercial de seus
produtos nos eventos por elas patrocinados, autorizando
somente a distribuição de material técnico-científico,
conforme as disposições deste Regulamento.
6.9 Todos os eventos patrocinados deverão incluir nos
materiais de divulgação a seguinte frase:

“Este evento recebeu patrocínio de empresas
privadas de acordo com a Norma Brasileira de
Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças

de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras”.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O fornecedor e distribuidor devem informar a todo
o seu pessoal de comercialização, incluindo as agências
de publicidade que contrata, sobre este Regulamento e
suas responsabilidades no seu cumprimento.
7.2 Fornecedores, distribuidores, organizações
governamentais e não-governamentais e, em particular, as de
defesa do consumidor, instituições privadas de prestação de
serviços de saúde ou de assistência social, bem como entidades
comunitárias que congreguem profissionais ou pessoal de saú-
de, serão estimulados a colaborar com o sistema público de
saúde para o cumprimento deste Regulamento.
DIÁRIO OFICIAL – nº 150 – seção 1, 6 de agosto de 2002
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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

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Diretoria Colegiada

RESOLUÇÃO-RDC Nº 222, DE 5 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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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.
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.
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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.
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 mol-
dura, 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 De-
creto-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,
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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 prepara-
ção 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 fina-
lidade 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;
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 De-
creto-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 prepara-
ção do produto, incluindo medidas de higiene a serem ob-
servadas 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 quais-
quer outras formas que se assemelhem a estas faixas
etárias, humanos ou não, tais como frutas, legumes, ani-
mais e ou flores humanizados, entre outros, com a finali-
dade 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 ma-
terno” ou similares, com o intuito de sugerir forte seme-
lhança 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 fi-
lhos;

4.10.4. Utilizar expressões ou denominações que tentam
identificar o produto como apropriado para alimentação in-
fantil, 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 De-
creto-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:
“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 re-
comendado 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 modifica-
dos:
“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 re-
comendado 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
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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 fi-
lhos;
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 ta-
manho 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 simila-
res, com o intuito de sugerir que o leite humano é fraco ou
que necessita ser suplementado, complementado ou enri-
quecido;
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 in-
fantil, 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.
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 mol-
dura, 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 De-
creto-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 advertên-
cia:
“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 prepara-
ção 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, qual-
quer 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 na-
cional 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 mar-
ca 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 con-
ceder 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 estí-
mulos a pessoas físicas.
5.8. As entidades contempladas com estímulo têm a
responsabilidade de zelar para que as empresas não fa-
çam 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
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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 institui-
ções 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 crité-
rio da autoridade de saúde. Nestas situações, deverá 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 vincula-
do, 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 des-

taque, 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 divulga-
ção, aplicação e vigilância do cumprimento deste Regula-
mento.
6.2. O Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais
de Saúde e órgãos equivalentes ao nível municipal, sem-
pre que necessário, acionarão outras entidades governa-
mentais para melhor cumprimento do disposto neste
Regulamento.
6.3. Fabricantes, distribuidores e importadores, orga-
nizações 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 profis-
sionais ou pessoal de saúde, serão estimulados a colabo-
rar 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 responsabili-
dades no seu cumprimento.
6.5. As penalidades pelo não cumprimento deste Re-
gulamento serão aplicadas de forma progressiva, de acor-
do com a gravidade e freqüência da infração. Aplicam-se
aos infratores as sanções previstas na Lei 6437, de 20 de
agosto de 1977.
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