
REVIEW OF THE STANDARD FOR FOLLOW-UP FORMULA (CODEX STAN 

156-1987)  

 

A IBFAN Brasil, em concordância com a resolução da WHO (WHA 39.28) 

reafirma sua posição sobre as Fórmulas de Seguimento, reconhecendo-as como 

produtos desnecessários para o crescimento e desenvolvimento de lactentes a 

partir de 6 meses e de crianças de primeira infância, e que, enquanto substitutos 

do LM, tais produtos não podem ser promovidos. 

 

 

Recomendação 1 

A IBFAN concorda com a proposta de teor de proteína mínimo de 1,6 g/100kcal 

e máximo de 3,0 g/100kcal para os produtos à base de leite. Para a fórmula de 

seguimento com base em isolados de proteína de soja, apoia-se o valor mínimo 

de 2,25 g / 100 kcal.  

 

Recomendação 2 

A IBFAN apoia a proposta de se estabelecer uma faixa de variação para a adição 

de DHA, com o valor mínimo de 0,3% e máximo de 0,5% do total de ácidos 

graxos, os quais correspondem, respectivamente a 13 mg/100kcal e 30 mg/100 

kcal 

 

Recomendação 3 

Em relação ao teor de lipídios, a IBFAN apoia o estabelecimento de um valor 

mínimo de 3.5 g /100 kcal (0.84 g/100 kJ). 

 

Recomendação 4 

A IBFAN apoia o estabelecimento de um teor máximo de carboidratos de 12.5 g 

/100 kcal (3.0 g/100 kJ). Onde a lactose e os polímeros de glicose devem ser os 



carboidratos preferidos. Afirmamos que a adição de açúcares simples não é 

necessária e que a adição de maltodextrose e frutose deve ser proibida. 

A sacarose também não é "recomendada". DIRETRIZES PARA CONSUMO DE 

AÇÚCARES, SÓDIO E POTÁSSIO (WHO, 2015). 

Há algumas pesquisas sobre o impacto negativo de maltodextrinas e frutose (os 

2 açúcares processados industrialmente. 

 

Recomendação 5 

A IBFAN apoia o estabelecimento de limites em açúcares adicionados além da 

lactose. Em corcondância com a recomendação da OMS, é necessário limitar a 

ingestão de açúcares adicionados para lactentes e crianças com base nos seus 

efeitos sobre o peso corporal e cárie dentária. 

A IBFAN opõe-se à adição de carboidratos produzidos industrialmente (feitos de 

milho geneticamente modificado) como a maltodextrina, os quais foram 

implicados no aumento do crescimento de E. Coli, com alterações negativas 

sobre a microbiota e associações à Doença de Chron e ao diabetes. O consumo 

de frutose tem sido associado a resultados metabólicos e clínicos desfavoráveis, 

incluindo obesidade, intolerância à glicose e esteatose hepática. Uma vez que 

lactentes e crianças pequenas podem vir a consumir diariamente fórmulas de 

seguimento, carboidratos adicionados com efeitos negativos conhecidos não 

devem ser adicionados a esses produtos ultraprocessados. 
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Recomendação 6 

 

A IBFAN concorda que o limite da porcentagem de açúcar e outros carboidratos 

que contribuem para o sabor doce desses produtos ultraprocessados, seja 

convertido em uma quantidade absoluta, baseada na densidade energética do 

produto. Este limite não deve ultrapassar a 1,25g / 100 kcal), ou seja, 5% do 

valor energético total 
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Recomendação 9 

A IBFAN sugere a primeira opção: 

The Codex Alimentarius Commission acknowledges the need to protect and 

support  and recognize breast-feeding as an unequalled way of providing ideal 

food for the healthy growth and development of infants. At the same time Codex 

acknowledges that numerous formulae have been produced, intended for use, 

where [necessary / appropriate], as a substitute for human milk in meeting the 

normal nutritional requirements of infants provided they are prepared under 

hygienic conditions and given in adequate amounts. In addition, various products 

have also been produced intended specifically for young children as they 

progress to a more diversified diet of family foods and these products should not 

discourage breastfeeding.  



 

Recomendação 12 

1.3 Only products that comply with the criteria laid down in the provisions of this 

section of this Standard [should / shall] be presented as] Follow-up Formula for 

Older Infants.  

 

Recomendação 13 

A manutenção do item 1.4 da página 31 pode reforçar a importância de se apoiar 

as práticas adequadas da alimentação infantil, garantindo o aleitamento 

materno, a introdução oportuna de ALIMENTOS e a clareza de que a introdução 

de fórmulas pode comprometer a saúde pública. 

A IBFAN concorda na inclusão da referência aos documentos da OMS e às 

resoluções da WHA no Preâmbulo, em vez do Âmbito, e que esta referência seja 

concordante à recomendação da Secretaria do Codex e da OMS. Manter o item 

1.4 da página 31 pode reforçar a importância de se apoiar as práticas adequadas 

da alimentação infantil, garantindo o aleitamento materno, a introdução oportuna 

de ALIMENTOS e a clareza de que a introdução de fórmulas pode comprometer 

a saúde pública. 

 

Recomendação 14 

A IBFAN defende que as fórmulas infantis de seguimento tem que atender aos 

requerimentos da Norma Codex de Rotulagem geral de alimentos embalados, 

as diretrizes sobre rotulagem nutricional, as diretrizes para uso de alegações de 

saúde e nutrição e a conformidade com o Código internacional de 

comercialização de substitutos do leite materno.  

 

Recomendação 15 

A IBFAN apoia a recomendação de manutenção da proibição do uso de 

alegações nutricionais e de saúde para alimentos para lactentes e crianças 

pequenas. 



 

Recomendação 16 

Indicamos a necessidade de incluir nesse rótulo – ALIMENTO 

ULTRAPROCESSADO. Uma vez que “...any appropriate designation indicating 

the true nature of the product, in accordance with national [or regional] usage”. 

E entendemos que a opção 1 pode ser mais clara e indicar para o consumidor o 

que de fato ele está levando para casa. O consumidor precisa estar ciente da 

sua escolha e das consequências do uso de produtos ultraprocessados. 

 

Recomendação 17 

A complete list of ingredients [including optional ingredients] should be declared 

on the label in descending order of proportion except that in the case of added 

vitamins and minerals, these ingredients may be arranged as separate groups 

for vitamins and minerals. Within these groups the vitamins and minerals need 

not be listed in descending order of proportion. The specific name shall be 

declared for ingredients of animal or plant origin and for food additives. Food 

additives may not  declare the INS number.  

 

Recomendação 18 

A IBFAN apoia que a informação nutricional deve ser declarada por 100 g ou 100 

mL do alimento tal como exposto à venda, bem como por 100 mL do alimento 

pronto para consumo de acordo com as instruções do rótulo 

A IBFAN apoia a proposta, uma vez que a descrição do nutriente por cada 100ml 

informa ao consumidor sobre o que está sendo oferecido à criança, evitando a 

superalimentação. 

 

Recomendação 20 

A IBFAN apoia a proposta de texto apresentada referente à rotulagem 

 



Recomendação 21 

A IBFAN apoia a proposta de texto apresentada referente à rotulagem 

 

Recomendação 24 

A IBFAN concorda com a seguinte proposta de texto: 

1.3 Only products that comply with the criteria laid down in the provisions of this 

section of this Standard should be presented as] [name of product] for young 

children.  

 

Recomendação 25 

A IBFAN concorda com a seguinte proposta de texto: 

to include reference to WHO documents and WHA resolutions within the 

Preamble rather than the Scope, and that this reference be as per the 

recommendation of the Codex Secretariat and WHO as presented within Section 

5.3 of this paper.  

 

Recomendação 26 

A IBFAN concorda com a seguinte proposta de texto: 

The requirements of the Codex General Standard for the Labeling of 

Prepackaged Foods (CODEX STAN 1-1985), the Guidelines on Nutrition 

Labeling (CAC / GL 2-1985) and the Guidelines for the Use of Nutrition and 

Health Claims (CAC / GL 23-1997) apply to [product name] for young children. 

These requirements include a ban on the use of nutrition and health claims for 

foods for infants and young children. In addition, they must comply with the 

international marketing. 

 

Recomendação 28 

Sugerimos opção 2 para garantir clareza no nome do produto. 

 



Recomendação 34 

A IBFAN propõe a seguinte definição para a fórmula de seguimento: 

Follow-up formula for older infants means a product, in liquid or powered 

forms, intended for use as a total or partial substitute for breastmilk, breastfeeding 

or infant formula as the liquid part of the diet for older infant when complementary 

feeding is introduced after the age of six months 

 

Recomendação 35 

[Name of product] for young children means a product in liquid or powered forms, 

intended for use as a total or partial substitute for breastmilk, breastfeeding or 

infant formula as the liquid part of the diet for older infant when complementary 

feeding is introduced after the age of six months 

 

Recomendação 37 

That CCNFSDU agree to either of the following two names for product for young 

children.  

- Ultra-processed products - Formulated drink for young children  

- Ultra-processed products Young child formulated drink  

 

 

Posição da IBFAN Latina América sobre alimentos ultraprocessados para 

crianças 

 

En la última reunión del Codex sobre Nutrición celebrada em Hamburgo en 

diciembre de 2016, los intereses de salud infantil estuvieron por encima del 

comercio como nunca antes cuando se logró el consenso general por parte del 

Comité de incluir las Guías/Orientaciones y Resoluciones de la OMS en los 

Estándares/Normas Codex en todas las fórmulas infantiles de 6 a 36 meses, 

creando coherencia entre el Codex y las políticas con la OMS. 



En 2016, la Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA 69/9) definió 

las Guías/Orientaciones Técnicas sobre la Eliminación de la Promoción 

Inadecuada de Alimentos para Lactantes y Niños Pequeños. Entre otras cosas, 

esta Guía aclaró que todas las leches comercializadas para bebés de 0 a 36 

meses son sucedáneos de la leche materna y no deben ser promocionadas. (ver 

Resolucuó adjunta). 

Las caras leches azucaradas y aromatizadas (llamadas "leches de seguimiento", 

"leches de crecimiento", leches para niños pequeños, etc.) comparten la misma 

marca con las fórmulas infantiles desde el nacimiento y son promoción cruzada 

además están impulsando el mercado de fórmulas, un mercado que crecerá un 

55%, de US$ 45 billones a US$ 70 billones en 2019. 

La comercialización agresiva de estos productos no sólo engaña a las madres y 

padres, sino que socava los mensajes de salud nacionales y pone en riesgo la 

salud y supervivencia de los niños y niñas, al mismo tiempo que exacerba la 

epidemia de obesidad. La fórmula infantil regular puede utilizarse desde el 

nacimiento hasta los 12 meses y más allá; por lo tanto, estos productos no son 

necesarios y esto debe estar claramente establecido en las Normas/Estándares 

Codex. 

IBFAN propone como la mejor opción que todas las fórmulas de 0-36 meses 

estén bajo un solo estándar revisado y renombrado como Formula Infantil. 

Creemos que una norma general - con 3 ó 4 secciones - ayudará a quienes 

regulan y formulan políticas a aportar las salvaguardias sobre la  composición, la 

seguridad, el etiquetado y la comercialización que se necesitan para prevenir la 

comercialización engañosa y los productos inseguros. 

Las puntos clave para las fórmulas de seguimiento y leche para niños pequeños 

son: 

1) Los productos no deben ser referidos como "fortificados", ya que este término 

es promocional. 

2) No deben haber declaraciones de propiedades saludables o nutricionale 

(health calims), idealización, fotos, etc. 



3) No deben haber ingredientes opcionales (o solo unos pocos como sean 

justificados por "una evidencia científica, relevante/generalmente aceptada o con 

el nivel comparable de evidencia bajo la clasificación GRADE " 

4) Deben tener las Declaraciones obligatorias / etiquetado, etc. 

5) Deben tener una clara mención de que estos productos no son necesarios (6-

36m). 

6) Deben decir que esta fórmula infantil se puede usar desde el nacimiento hasta 

los 12 meses y más allá. 

7) El Código Int, la Estrategia Mundial y todas las Resoluciones de la AMS y la 

Orientación/Guía de la AMS, deben reconocerse como resoluciones clave y 

destacarse en las secciones clave específicas. 

8) Código de Prácticas de Higiene debe ser mencionado 

9) No debe permitirse la promoción cruzada. 

 

Além disso, a IBFAN internacional deixa claro que as FUFs são desnecessários 

(ver documento em anexo) 

IBFAN has been opposed to the revision of the FUF standard because these 

products are not necessary: infant formula can be used beyond 6 months of age. 

However IF the Committee agrees to adopt the standard, safeguards must be 

included to prevent products from being labelled and promoted in ways that 

undermine exclusive and sustained breastfeeding and optimal infant and Young 

child feeding. Decisions made by Member States at the World Health Assembly 

(WHA) must be included especially the recommendations outlined in the Global 

Strategy for Infant and Young Child Feeding and reconfirmed in WHO fact sheet 

(2017)*. Also importante are the WHA resolution 69.9 (2016) and its 

accompanying WHO Guidance on Ending the Inappropriate Marketing of Foods 

for Infants and Young Children**. 

* http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/en/ 

** http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_7 Add1--‐

en.pdf?ua=1&ua=1 


