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MONITORAMENTO
.um resumo

Junte- se a nós
na comemoração
dos 25 anos do
Código Internacional!

“Quando o Código foi adotado em 1981,
conhecíamos apenas uma pequena parte dos
múltiplos benefícios da amamentação que hoje são
apresentados pelos cientistas. E, mesmo assim, 25
anos depois, poucos governantes adotaram uma
legislação para proteger a amamentação da
competição dos fabricantes de alimentos infantis,
mamadeiras e chupetas.” Annelies Allain

O ANO

de 2006 é especial para os defensores da amamentação em todo o mundo. Há 25 anos atrás, no
dia 21 de maio, a Assembléia Mundial da Saúde (AMS) adotava por 118 votos a favor, 1 contra e 3
abstenções o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno. Aprovado como
uma recomendação, tornou-se conhecido como Código Internacional da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). O Código contém os requisitos mínimos a
partir dos quais os governantes deveriam desenvolver suas legislações nacionais para proteger a
amamentação. A cada dois anos, a AMS inclui o tema alimentação infantil em sua pauta, o que tem
permitido uma atualização do Código por meio de Resoluções subseqüentes. Isto é fundamental para que
a amamentação continue a ser protegida das novas estratégias que são desenvolvidas pelas empresas em
sua intensa busca por manutenção e/ou ampliação de mercado.
A situação do Código em 192 países, organizada em 2005 pelo International Code Documentation Centre
(ICDC), mostra que uma legislação abrangente foi adotada por apenas 30 países.
O Brasil está entre os seis primeiros países a incorporar o Código em sua legislação, por meio da
aprovação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL), pelo Conselho
Nacional de Saúde em 1988. Também é um dos poucos países em que a “lei pegou”, a ponto de ter
realizado duas revisões para que a NBCAL fosse aprimorada. A legislação em vigor inclui a Portaria do
Ministério da Saúde nº 2051/2001 e duas Resoluções da ANVISA, as RDC 221/2002 sobre bicos,
chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo e a RDC 222/2002 sobre alimentos para lactentes e
crianças de primeira infância.
A história do Código confunde-se com a da IBFAN International Baby Food Action Network, uma rede que
reúne grupos e pessoas de países desenvolvidos e em desenvolvimento e que muito tem contribuído para
que este tema continue a merecer a atenção dos governantes, das agências multilaterias, das empresas e
do público em geral. Monitoramento tem sido a palavra chave para o trabalho desta rede, aqui explicitada
por Annelies Allain “Para a IBFAN, a função do monitoramento não é policiar as companhias nem fazer o
trabalho por elas, mas identificar problemas em cumprir as regras e criar uma consciência que incentive
as autoridades a tomar decisões de longo prazo como, por exemplo, uma legislação efetiva.”
Este ano, a World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) também definiu como tema da Semana
Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), de 1 a 7 de agosto, os 25 anos do Código Internacional.
Incentivamos todos os grupos e pessoas envolvidos com a organização da SMAM em 2006, a incluírem o
monitoramento da NBCAL como a atividade central em seus municípios e locais de trabalho.
Como a NBCAL protege a amamentação?
Hoje ao falarmos NBCAL queremos nos referir à Portaria 2051 e às RDC 221 e 222. Recomendamos que
todos os que trabalham em prol da amamentação e da saúde infantil adotem a NBCAL como seu livro de
bolso, algo a ser constantemente consultado ao adentrar um supermercado ou farmácia, ao acessar
páginas eletrônicas e ao manter contato com as empresas e seus representantes nos locais de trabalho e
congressos.

Material de referência:
1. Allain, Annelies. Fighting an old battle in a new world: how IBFAN monitors the baby food market. Development
Dialogue, 2005.
2. Sokol, Ellen J. The Code Handbook: a guide to implementing the International Code of Marketing of Breastmilk
Substitutes. ICDC, second edition, 2005.
3. WABA. Vigilando el Código: 25 años en defensa de la lactancia materna. Semana Mundial Lactancia Materna 17 agosto de 2006. (traduzido por CEFEMINA, Costa Rica).
* Dedicamos esta publicação a pessoas muito especiais, que tiveram a sensibilidade de perceber os danos potenciais
das estratégias de marketing sobre a amamentação e, principalmente, a coragem de denunciar as práticas
irresponsáveis das empresas multinacionais, tais como a Dra. Cicely Williams, o Dr. Derrick Jelliffe, a Dra. Catherine
Wennen e, no Brasil, o Dr. Fernando Figueira. Dedicamos também a todos os que batalharam para que a legislação
brasileira de proteção do aleitamento materno fosse adotada e colocada em prática, em especial a Marina Rea e JeanPierre Allain e aos membros da IBFAN por seu incansável trabalho de divulgação e monitoramento.

Algumas das regras estabelecidas na NBCAL são:

! Rótulos de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas, mamadeiras e

!
!
!
!
!
!

protetores de mamilo sem apelos que possam induzir ao consumo e interferir negativamente na
amamentação exclusiva e continuada, tais como imagens de crianças, textos com base em falso
conceito de vantagem ou segurança;
Proibição da promoção de fórmulas infantis, bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo em
qualquer meio de comunicação e em estabelecimentos comerciais;
Inclusão de uma frase de advertência sobre a superioridade da amamentação na promoção de
produtos permitidos;
Proibição de doações ou vendas subsidiadas de qualquer produto dentro de sua abrangência para
instituições que cuidam de crianças;
Proibição de qualquer incentivo financeiro ou material das empresas a pessoas físicas;
Restrição a aspectos técnico-científicos no contato entre representantes das empresas e médicos e
nutricionistas;
Proibição da produção ou patrocínio das empresas de materiais educativos sobre alimentação de
lactentes.

Monitoramento 2005-2006: persiste o descumprimento da NBCAL
Desde a aprovação da NBCAL, a rede IBFAN Brasil realiza monitoramentos para que se alcance sua
completa efetivação. No último monitoramento avaliamos os rótulos de alimentos comercializados para
lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo, assim
como a promoção comercial e os materiais educativos. O trabalho foi realizado de 01/10/2005 a
15/04/2006 por membros da rede em 8 cidades de 4 estados brasileiros. A seguir, apresentamos um
resumo dos achados e alguns exemplos mais significativos são utilizados como ilustração.
Rótulos
A finalidade do rótulo de qualquer produto deveria ser a de orientar o consumidor para uma escolha
informada. Entretanto, o que observamos em nosso meio é que o rótulo, muitas vezes, é utilizado pelas
empresas como mais um meio de promover o produto. Embora as RDC 221 e 222 tenham sido elaboradas
com a finalidade de facilitar o entendimento e o cumprimento pelas empresas, ainda podem ser
encontradas muitas inadequações.
Os problemas de rotulagem encontram-se mais freqüentemente em bicos, chupetas, mamadeiras e
protetores de mamilo. As principais dificuldades de cumprimento da RDC 221 referem-se à falta das
frases de advertência exigidas, textos que exaltam qualidades do produto e podem induzir a erro do
consumidor, além de imagens de crianças estampadas em algumas marcas.
Nos rótulos de alimentos, o descumprimento à RDC 222 refere-se principalmente à falta de destaque das
frases de advertência nos leites; falta de frases de advertência ou de destaque das mesmas, falta de
indicação da idade apropriada a partir da qual o produto pode ser utilizado e textos com falsos conceitos
de vantagem e segurança nos alimentos de transição e cereais; imagens de bebês e textos que podem
interferir negativamente na prática da amamentação exclusiva nos chás cujo público alvo são crianças
pequenas.
Promoção comercial
As principais dificuldades de cumprimento da NBCAL com relação à promoção comercial encontram-se
hoje nos estabelecimentos comerciais e páginas eletrônicas das empresas. Nos estabelecimentos
comerciais os problemas referem-se particularmente à falta de advertência na promoção de leites e
alimentos de transição por meio de exposições especiais e nos folhetos de divulgação. Embora menos
freqüente, também foram encontradas promoções de fórmula infantil e mamadeiras e chupetas em
alguns estabelecimentos. A promoção comercial de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo
é ampla nas páginas eletrônicas; anúncio de fórmulas infantis também foram identificadas.
Material informativo a profissionais e público em geral
As páginas eletrônicas também são hoje em dia os locais em que as empresas fornecem orientações a
profissionais de saúde e ao público em geral. O monitoramento mostra que tanto empresas de alimentos
infantis quanto de mamadeiras e chupetas oferecem em suas páginas orientações sobre alimentação de
lactentes e crianças de primeira infância em desacordo com a NBCAL. Informações que deveriam ser
restritas a médicos e nutricionistas podem ser acessadas mediante cadastramento de qualquer pessoa.

PROMOÇÃO COMERCIAL

Promoção comercial de Fórmula Infantil
para lactentes, na página eletrônica da
Mead Johnson, vedada pela RDC 222.

Promoção comercial de mamadeira na
página eletrônica da mambaby.com

Promoção comercial de chupeta na página
eletrônica da mambaby.com

Divulgação dos leites na página eletrônica
da Avipal (Elegê)

Divulgação dos Leites Integral,
desnatado e semidesnatado na página
eletrônica da Batavo.

Promoção comercial de
mamadeira encontrada na
Loja Americana em Ribeirão
Preto/SP 2005.
Promoção comercial de
formula infantil para
lactente na Droga Líder
em Ribeirão Preto, 2005.

Exposição especial de mamadeiras no
supermercado Gimenes em Ribeirão
Preto/ SP
Promoção comercial de leite UHT Elegê
noWalMart.Em RibeirãoPreto/SP

Promoção comercial de fórmula
infantil para crianças de primeira
infância, alimentos de transição a
base de cereal e leite em pó integral
em folheto promocional do Carrefour
Jundiaí.

ROTULAGEM

Farinha Láctea Allbrands Ind. Alimentos
Ltda - sem a idade no painel principal
e sem a frase de advertência exigida.

Chá do Bebê Moinhos Unidos Brasil (Chás
Real) contém ilustrações de lactente,
não há a idade no painel principal, não
consta a frase de advertência, traz frases
que podem induzir o uso baseado em
falso conceito de vantagem.

Chupeta Baby Nany com imagem de
bebê.
Bico comercializado como Utilidade
Doméstica

MATERIAL EDUCATIVO

GERBER orienta alimentação de
lactentes em sua página eltrônica

Kuka orienta sobre alimentação de
lactentes em sua página eltrônica.

Mead Johnson orienta alimentação de
lactentes em sua página eletrônica.

Alguns avanços: a importância da ação conjunta de órgãos de defesa do consumidor e do governo
Em 2004, a IBFAN Brasil realizou o monitoramento em parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC). O relatório contendo as infrações foi enviado à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária para que fossem tomadas as devidas providências. Ao mesmo tempo, IBFAN e IDEC enviaram
notificações às empresas que se encontravam em desacordo. A maioria das empresas atendeu às
recomendações feitas pela notificação e avanços foram percebidos tanto na rotulagem, como na
promoção comercial em páginas eletrônicas das companhias.
Com relação a rotulagem:
ABBOTT inseriu a frase de advertência exigida pela legislação na fórmula infantil ISOMIL.
LEÃO JUNIOR modificou a embalagem do CHÁ DO BEBÊ: alteração do nome para “Chá do Carinho”;
retirada a imagem de lactente e mamadeira; inclusão da idade para qual o produto é indicado, no painel
principal do produto; inclusão da frase de advertência exigida pela legislação; alteração do texto que
caracterizava falso conceito de vantagem e segurança, induzindo consumo como indispensável para o
bebê.
DANONE adequou a frase de advertência do leite UHT PAULISTA, segundo exigência da legislação.
NESTLÉ, apesar de não acatar a notificação a respeito da rotulagem do NINHO 1+, retirou a palavra
crescimento do rótulo. Expressões como essa, podem induzir a compra do produto baseada em um
falso conceito de vantagem e segurança.
Com relação à promoção comercial na Internet:
GERBER suspendeu a promoção comercial de bicos, chupetas e mamadeiras, além de incluir frase de
advertência exigida pela legislação na divulgação dos alimentos de transição.
SUPPORT suspendeu a promoção comercial das fórmulas infantis APTAMIL e BEBELAC de sua página
de abertura.
NESTLÉ incluiu frase de advertência na divulgação dos leites NINHO e MOLICO e na divulgação de
alimentos de transição e a base de cereais.
TETRA PAK suspendeu promoção comercial do leite SHEFA e orientação sobre alimentação de lactentes.
KUKA suspendeu a divulgação de bicos, chupetas e mamadeiras.
NEOPAN suspendeu a divulgação de bicos, chupetas e mamadeiras.
A IBFAN - International Baby Food Action Network é uma coalizão de mais de 160 grupos de pessoas comprometidas
com a saúde infantil espalhadas em 90 países desenvolvidos e em desenvolvimento. A IBFAN foi fundada em 1979, contribuiu
para a aprovação do Código Internacional e de muitos códigos nacionais. No Brasil, ela conta com cerca de 150 membros
voluntários e colaboradores que incluem profissionais das mais diversas áreas. Os membros da IBFAN Brasil não aceitam
qualquer tipo de benefício de empresas relacionadas a produtos cobertos pela NBC AL, nem de empresas de medicamentos,
álcool e tabaco.
A WABA - World Alliance for Breastfeeding Action é uma aliança mundial de pessoas, redes e organizações com o objetivo de
proteger, promover e apoiar a amamentação. Suas principais associadas são a IBFAN, La Leche League International (LLLI),
International Lactation Consultant Association (ILCA), Wellstart International, Academy of Breastfeeding Medicine (ABM) e
LINKAGES. Visite www.waba.org.my

IBFAN Brasil: Rua Carlos Gomes, 1513 / 01 - Jardim Carlos Gomes
Cep: 13215-021 - Jundiaí - SP - Brasil
Telefax: (11) 4522 5658
Ibfanbrasil@terra.com.br
www.ibfan.org.br
Este material foi elaborado por Rosana De Divitiis, Jeanine Salve e Tereza S. Toma e editorado por Lucélia Fernandes.
Agradecemos a todos os membros da IBFAN que participaram do monitoramento nas cidades de Curitiba, Florianópolis, Jundiaí, Marília, Porto Alegre,
Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e São Paulo.
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