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resumo
Aleitamento materno e segurança alimentar
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 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.
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.
Além do mais, alimentar uma criança nos primeiros seis meses de vida com fórmulas infantis implica, em média, no
consumo de 38% do salário mínimo ou mais. Esse custo para a família é crescente, atingindo no 6º mês o dobro do valor
gasto no 1º mês de vida.
É necessário criar condições na sociedade para que as mulheres amamentem de forma exclusiva durante os
primeiros seis meses de vida e que mantenham a amamentação junto com a alimentação complementar apropriada até
os dois anos de idade ou mais.

Estratégia Global da OMS e UNICEF para a Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância
Em maio de 2002, a 55º Assembléia Mundial da Saúde adotou a Estratégia Global sobre Alimentação de Lactentes e
Crianças de Primeira Infância, cujo objetivo 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, sendo que as quatro primeiras reafirmam a necessidade
urgente de se cumprir as metas assumidas pelos governos na Declaração de Innocenti, em 1991:
1. Criar ou fortalecer uma Coordenação/Comitê nacional de Aleitamento Materno;
2. Incentivar todas as maternidades a adotarem os Dez Passos da Iniciativa Hospital Amigo da Criança;
3. Implementar o cumprimento ao Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno;
4. Implementar de maneira criativa a legislação de Proteção da maternidade;
5. Desenvolver políticas e programas abrangentes sobre alimentação de lactentes e crianças de primeira infância;
6. Assegurar o apoio ao padrão ótimo de amamentação de forma multisetorial e em múltiplos níveis;
7. Promover a alimentação complementar apropriada e a manutenção do aleitamento materno prolongado;
8. Atender às circunstâncias excepcionalmente difíceis, tais como situações de emergência e HIV/Aids;
9. Fortalecer a legislação que dê sustentação a essas 8 metas operacionais.

Situação do aleitamento materno no Brasil e ações de incentivo
O Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, lançado em 1981,
trouxe como resultado o aumento na duração mediana da amamentação dos 2,5
meses em 1975 para os atuais 9,9 meses, conforme apontado na pesquisa realizada pelo
Ministério da Saúde no Distrito Federal e capitais dos Estados em 1999. A duração
mediana da amamentação é 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 a prevalência de
uso de mamadeira e chupeta entre crianças brasileiras no primeiro ano de vida é,
respectivamente, de 63% e 53%.
Vale a pena destacar algumas das ações que têm sido fomentadas pelo
Ministério da Saúde e que contribuem para o aumento nos índices de amamentação:
1. Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Até novembro de 2003, 290 hospitais foram
credenciados pelo Ministério da Saúde como Amigos da Criança.
2. Banco de leite humano. Existem no país 173 Bancos, dos quais cerca de 1/3 no Estado
de São Paulo..

3. Método Mãe Canguru. Em 2000, o Ministério da Saúde lançou as diretrizes do programa e equipes de mais de 300 hospitais
em todo o país passaram por cursos de capacitação.
4. Semana Mundial de Amamentação. Desde 1992 comemoramos a Semana com o objetivo de manter presente o tema
amamentação nas comunidades.
5. 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.
6. Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e
Mamadeiras (NBCAL). A NBCAL, instrumento legal para proteger a amamentação, é composta de três documentos:
Portaria MS 2.051 e RDC ANVISA 221 e 222. Aprovada em 1988, ela passou por duas revisões (1992 e 2001). A NBCAL aplicase à promoção comercial e às orientações de uso dos seguintes produtos fabricados no país ou importados:
I - fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de seguimento para lactentes; II - fórmulas infantis de seguimento para
crianças de primeira infância; III - leites fluídos, leites em pó, leites modificados e os similares de origem vegetal; IV alimentos de transição e alimentos à base de cereais indicados para lactentes e ou crianças de primeira infância, bem
como outros alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados ou de outra forma apresentados como
apropriados para a alimentação de lactentes e de crianças de primeira infância; V - fórmula de nutrientes apresentada e
ou indicada para recém- nascido de alto risco VI - mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo.

MONITORAMENTO: ALCANCE E RESULTADOS
Desde a aprovação da NBCAL, a rede IBFAN realiza monitoramentos para fomentar o seu cumprimento integral. O
último monitoramento foi realizado em pontos de venda e internet, de 18 a 23/03/2004, em 9 cidades de 5 Estados
brasileiros. A seguir, os resultados são apresentados de acordo com os seguintes tópicos PROMOÇÃO COMERCIAL,
ROTULAGEM, MATERIAL EDUCATIVO. Alguns achados mais significativos são utilizados como ilustração. O documento
completo encontra-se disponível na página eletrônica www.ibfan.org.br.

PROMOÇÃO COMERCIAL
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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. 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.”( Portaria 2.051).
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 técnicocientíficas.

+

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.
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ROTULAGEM
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.
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.
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MATERIAL EDUCATIVO
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” (Portaria 2.051)
Principais problemas encontrados:

Fig. 08

IBFAN

O
Ã
Ç
A
R
F
IN

+

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.
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Fig. 01. Oferta da fórmula infantil PRÉ NAN no Supermercado PÃO DE AÇÚCAR, em Curitiba. Forma de promoção comercial proibida pela RDC 222. Fig. 02.
Anúncio de chupetas na página eletrônica da KUKA. Forma de promoção comercial proibida pela RDC 221. Fig. 03. Promoção de LEITE NINHO no
Supermercado EXTRA, em São Paulo. Falta a advertência exigida pela RDC 222 “Ministério da Saúde adverte: O aleitamento materno evita infecções e alergias e
é recomendado até os dois anos de idade ou mais." Fig. 04. Apresentação especial de produtos da CHUCA. Forma de promoção comercial proibida pela RDC
221. Fig. 05. Fórmulas infantis disponíveis no mercado. Os rótulos da MEAD JOHNSON e da NESTLÉ contém imagens proibidas pela RDC 222. Fig. 06. Chá do
Bebê da LEÃO. O rótulo contém imagem, assim como a expressão “bebê”, proibidas pela RDC 222. Fig. 07. Protetor de mamilos/seios Mimamilus, da
SONICLEAR. Contém imagem e frases proibidas pela RDC 221. Fig. 08. Material educativo na página eletrônica da SUPPORT. Materiais educativos que tratam
da alimentação de lactentes não podem ser produzidos nem patrocinados por fabricantes e/ou comercializadores dos produtos abrangidos pela NBCAL.
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IBFAN
A IBFAN - International Baby Food Action Network - é uma coalizão de mais de 200 grupos de cidadãos de 95 países
desenvolvidos e em desenvolvimento, que trabalha por uma melhor saúde e nutrição das crianças, por meio da
promoção do aleitamento materno e da eliminação do marketing irresponsável de alimentos infantis, mamadeiras e
chupetas.
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