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IBFAN: Monitoramento da NBCAL 2022 

11 de agosto de 2022 

O QUE VOCÊ PRECISA SABER 

• O evento foi marcado por falas críticas ao uso de fórmulas infantis e compostos 

lácteos, posicionamento este já esperado por parte da IBFAN. 

• Foi dado grande foco às ações de monitoramento da NBCAL promovidas pela Rede. 

Segundo os participantes do evento, é verificada uma queda no número de infrações 

desde o início do monitoramento, o que indica uma melhora nas práticas comerciais 

dos estabelecimentos que vendem esses produtos. 

• Embora não tenha apresentado novidades, as falas dos palestrantes devem ser 

consideradas em um contexto mais amplo de ações críticas a fórmulas infantis 

adotadas em 2022, movimento este que encontra respaldo internacional. 

• Tais falas, em consonância com outras ações adotadas durante o Agosto Dourado, 

podem incentivar diferentes atores a propor novas políticas públicas em torno do 

tema, motivo pelo qual devem ser monitoradas atentamente. 
 

PARTICIPANTES 

NOME ÓRGÃO | INSTITUIÇÃO 

Enilce Sally Nutricionista e integrante do IBFAN-RJ 

Joyce Cruz Coordenadora do Projeto de Extensão da NBCAL 

Rodrigo Carvalho Nutricionista e membro da IBFAN-MT 

 

 

Live: Monitoramento da NBCAL 2022 
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RELATÓRIO 

No dia 09/08/2022, a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN) 

realizou evento virtual no qual buscou discutir o Monitoramento da Norma Brasileira de 

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

Mamadeiras (NBCAL) de 2022. Na ocasião, o nutricionista e integrante da IBFAN de Mato Grosso 

(MT), Rodrigo Carvalho, iniciou o evento buscando fomentar os debates sobre os novos aspectos 

do monitoramento no Rio de Janeiro e nos polos de atuação da Rede. O evento também contou 

com a presença da Coordenadora do Projeto de Extensão da NBCAL, Joyce Cruz, e da professora 

de nutrição e integrante da IBFAN-Rio de Janeiro (Rj), Enilce Sally. A conversa possibilitou ao 

público entender que a IBFAN é uma instituição sem fins lucrativos que contribuiu com a criação 

do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno. 

Rodrigo destacou que a principal legislação brasileira sobre o tema é a NBCAL, que é 

regulamentada pelo Decreto n. 9.579/18. Essa consiste em um conjunto de leis que normatizam 

a comercialização dos alimentos e produtos de puericultura com o objetivo de garantir aos 

lactentes e crianças o direito à amamentação diretamente no seio materno. Assim, Rodrigo 

reforçou que as discussões que permeiam a NBCAL competem tanto aos órgãos públicos e 

privados quanto aos próprios cidadãos, além da vigilância sanitária, que deve fiscalizar a 

normativa. 

Joyce Cruz, Coordenadora do Projeto de Extensão da NBCAL, destacou sua experiencia 

no projeto, que se iniciou em 2018 com ações de promoção do aleitamento materno e de 

conscientização acerca dos benefícios e malefícios do uso de fórmulas infantis. A palestrante 

afirmou estar trabalhando na orientação dos integrantes do seu projeto sobre como preencher 

o formulário de monitoramento de estabelecimentos como farmácias e supermercados com base 

na tipificação de infração. Por fim, enfatizou que o monitoramento da NBCAL é realizado desde 

2018 e que durante esse período o número de infrações verificadas reduziu, o que indica uma 

melhora nas práticas comerciais. 

Rodrigo Carvalho, do IBFAN-MT, falou que o isolamento social causado pela pandemia 

tornou o monitoramento mais direto e acessível, uma vez que este passou a ser realizado online. 

Rodrigo criticou então o processo de criação de leis no país, uma vez que a necessidade de um 

decreto para sua regulamentação torna esse mais burocrático e moroso. Com isso, o palestrante 

utilizou como exemplo a própria criação da NBCAL em 2006, cuja regulamentação foi realizada 

http://www.ibfan.org.br/legislacao/pdf/doc-677.pdf
http://www.alimentos.uff.br/sites/default/files/NBCAL.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9579.htm
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apenas em 2015. Outro aspecto considerado durante a fala do palestrante foi a concorrência 

desleal de produtos de leite humano com outros compostos, que contam com maiores aportes 

financeiros para divulgação e marketing. Assim, Rodrigo defendeu a necessidade de leis fortes 

para instituir, regulamentar e determinar quem deve fiscalizar a comercialização desses 

produtos. Por fim, o convidado ressaltou que a atuação das vigilâncias sanitárias municipais e 

estaduais é essencial para o fortalecimento da NBCAL. 

Enilce Sally, do IBFAN-RJ, falou que o monitoramento busca “proteger a vida de quem é 

mais vulnerável no que se refere à alimentação infantil”, ou seja, o bebê e a mãe. Além disso, 

argumentou que a defesa da amamentação amplia a consciência sobre os impactos do consumo 

excessivo de substitutos ao aleitamento materno, que segundo ela pode gerar problemas de 

saúde. Por fim, ressaltou a necessidade de sensibilização acerca da defesa do aleitamento, visto 

que de acordo com ela a indústria faz embalagens de compostos lácteos que induzem os 

consumidores ao erro.  

AVALIAÇÃO 

 Conforme esperado, o evento foi bastante crítico ao consumo de fórmulas infantis e às 

práticas de marketing associadas a esses produtos. Por vez, o monitoramento da NBCAL pela 

IBFAN foi ressaltado como ação positiva, uma vez que os palestrantes argumentam que o número 

de infrações nos estabelecimentos fiscalizados tem diminuído. Embora não tenha apresentado 

novidades, as falas dos palestrantes devem ser consideradas em um contexto mais amplo de 

ações críticas a fórmulas infantis adotadas em 2022, movimento este que encontra respaldo 

internacional.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(Unicef), por exemplo, têm promovido debates sobre a temática. Nesse ano, já foram lançados 

dois relatórios sobre o tema: em fevereiro foi lançado o relatório sobre “Como o marketing do 

leite artificial influencia as decisões sobre alimentação infantil”. Em seguida, os órgãos publicaram 

o relatório "Escopo e impacto das estratégias de marketing digital para a promoção de fórmulas 

infantis”.  

Assim, verifica-se que o monitoramento das ações de marketing das empresas que 

produzem fórmulas infantis tem sido um dos principais pontos de crítica a indústria. Além do 

relatório da OMS que aborda o tema e denúncia o impacto das propagandas online, a temática é 
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corrente no Poder Executivo nacional. Assim, é possível que tais discussões, em consonância com 

outras ações adotadas durante o Agosto Dourado, incentivem diferentes atores a propor novas 

políticas públicas em torno do tema, motivo pelo qual devem ser monitoradas atentamente. 


