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A Aliança Mundial para Ação em Amamentação (WABA) é

uma rede global de indivíduos e organizações dedicados a

proteção, promoção e apoio a amamentação em todo o mundo.

A WABA, desde 1992, coordena e celebra de 1 a 7 de agosto, a

campanha da Semana Mundial da Amamentação (SMAM) que

visa aumentar a conscientização e estimular ações relacionadas

ao aleitamento materno.

Onde tudo começou?

https://waba.org.my/

Em 2021, o tema é “Proteger a amamentação:

responsabilidade de todos” busca destacar a

importância de promover e proteger a amamentação

como um direito humano que precisa ser respeitado,

protegido e cumprido.



No Brasil

Campanha 

A SMAM é comemorada desde 1999, com
a coordenação do Ministério da Saúde.

Em 2017, foi sancionada a Lei nº 13.435,

que institui o mês de Agosto Dourado
como o Mês do Aleitamento Materno. A
medida estabelece a realização de
palestras e encontros na comunidade
sobre a causa, além da decoração e
iluminação de espaços públicos com a cor
dourada.

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-crianca



5

Porque é preciso PROTEGER a AMAMENTAÇÃO...



UMA PREOCUPAÇÃO 

INTERNACIONAL

1916

1948

1937

1935

PROTEGER A PRÁTICA DE AMAMENTAR:





Aprovado como recomendação o

“Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno”

Assembleia Mundial da Saúde – Genebra 1981

• 118 países aprovaram (Brasil)

• 1 contra – EUA

• 3 abstenções - Argentina, Japão, Coréia
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1988 Resolução nº5 do Conselho Nacional 

de Saúde, instituiu a Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para 

Lactentes e Crianças de Primeira 

Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras

NBCAL

corresponde a um conjunto de regulamentações sobre a promoção

comercial e a rotulagem de alimentos e produtos destinados a recém-

nascidos e crianças de até três anos de idade: como leites, papinhas,

chupetas e mamadeiras.
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Atualmente (2021), a NBCAL é composta 

pelos seguintes atos normativos :

1. Portaria MS nº 2051, de 8/11/2001: Estabelece os novos

critérios da NBCAL;

2. Resolução RDC nº 221, de 5/08/2002: Regulamento

Técnico sobre Chupetas, Bicos, Mamadeiras e Protetores de

Mamilo;

3. Resolução RDC nº 222, de 5/08/2002: Regulamento Técnico para Promoção

Comercial dos Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância;

4. Lei nº 11.265, de 3/01/2006: Regulamenta a comercialização de alimentos para

lactentes e crianças de 1ª infância e também a de produtos de puericultura correlato; e

5. Decreto nº 9.579, de 22/11/2018: Consolida atos normativos editados pelo Poder

Executivo Federal que dispõem sobre a temática do lactente, da criança e do adolescente

e do aprendiz, e sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o

Fundo Nacional para a Criança e ao Adolescente e os programas federais da criança e do

adolescente, e dá outras providências.
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Objetivo da Lei é contribuir para a adequada nutrição dos lactentes e 

das crianças de primeira infância por meio dos seguintes meios:

I - Regulamentação da promoção comercial e
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 6 (seis)
meses de idade; e

III - Proteção e incentivo à continuidade do
aleitamento materno até os 2 (dois) anos de
idade após a introdução de novos alimentos
na dieta dos lactentes e das crianças de
primeira infância.

(Lei 11.265 de 3 de janeiro de 2006)



✓ Fórmula infantil para lactente (0 a 6 meses)

✓ Fórmula infantil de seguimento para lactentes (6 meses a 1 ano) 

✓ Fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira 

infância (1 a 3 anos de idade)

✓ Fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas 

✓ Fórmula de nutrientes apresentada e/ou indicada para recém-

nascido de alto risco

✓ Leites fluidos, leites em pó, leites modificados e os similares de 

origem vegetal

✓ Alimentos de transição e alimentos à base de cereais indicados 

para lactentes e crianças de primeira infância

✓ 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

✓ Bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo.

ABRANGÊNCIA   Lei 11.265 de 3 de janeiro de 2006



13

✓ Promoção comercial

✓ Rotulagem

✓ Publicações

✓ Amostras e doações

✓ Patrocínios

A NBCAL REGULA:

Distribuído em consultório médico, 

São Paulo, junho 2002

São PROIBIDAS quaisquer 

formas de concessão de 

estímulos a pessoas físicas.



Para fórmulas infantis de seguimento para crianças de
primeira infância; leites fluidos, leites em pó, leites
modificados e similares de origem vegetal:

“O Ministério da Saúde informa: o aleitamento 
materno evita infecções e alergias e é recomendado 

até os 2 (dois) anos de idade ou mais” 

Para alimentos de transição e alimentos à base de
cereais indicados para lactentes ou crianças de
primeira infância

“O Ministério da Saúde informa: após os 6 (seis) 
meses de idade continue amamentando seu filho e 

ofereça novos alimentos”.

(Lei 11.265 de 3 de janeiro de 2006)

A promoção comercial de alimentos infantis deverá incluir, em 

caráter obrigatório o seguinte destaque:



Frase de Advertência no Rótulo

Protetor de mamilo

“O uso do protetor de mamilo 

prejudica a amamentação”

Bicos, chupetas e mamadeira



SUJEITOS ATINGIDOS

➢ Estabelecimentos comerciais 

(fabricantes, comerciantes)

➢ Serviços e profissionais de saúde 

➢ Instituições de ensino e pesquisa

➢ Entidades associativas

Lactentes: criança de até 11

meses e 29 dias

Criança de primeira Infância ou

criança pequena e suas famílias

Pela Lei 11.265: crianças de 12

meses a 3 anos de idade

Pelo Decreto 9.579: crianças de

até 06 anos completos

SUJEITOS PROTEGIDOS

LEI 11.265/2006 – NBCAL



https://www.youtube.com/watch

?v=iUIOIx_UJAU
Faculdade de Nutrição da UFMT/2020, 

3:52m
IBFAN Brasil, 2007- 24:26m

https://youtu.be/SuPNryJyxUQ

VIDEOS SOBRE NBCAL

Você sabe o que é NBCAL?

https://youtu.be/QHNb-e3anvw

24/08/20214:44m



5.Bombeiro da 

vida

10.Legislações
(Licença maternidade, etc.)

3.Carteiro 

amigo 

9.SMAM

1.Qualificações

4.Banco de 
Leite Humano 

(BLH)

6.Método Canguru

Proteger vai além da NBCAL...

11.NBCAL

12.ONGs
(Rede Ibfan)

7. EAAB

2.Mulher trabalhadora 

que amamenta (MTA)

8. IHAC

13. Caderneta de 

Saúde da Criança

14.Publicações

15. NT:Covid



✓ Alimentação Adequada e

Saudável

✓ Segurança Alimentar e Nutricional

✓ Educação Alimentar e Nutricional

✓ DHANA, Direito à infância e sua

proteção

✓ Diferentes contextos e

desigualdades sociais

✓ Comida de verdade

✓ Alimentação e cultura

✓ Intersetorialidade (diálogo)

PROTEÇÃO



ALEITAMENTO MATERNO E PANDEMIA POR COVID-19:

ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Nota Técnica no. 8/2020-COCAM/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS –

Recomendações para doação de leite humano.

Nota Técnica no. 9/2020-DAPES/SAPS/MS – Orientações

direcionadas ao Centro de Operações de Emergências para o

Coronavírus (COE COVID-19), a serem adotadas pelo SUS para a

amamentação em eventuais contextos de transmissão de

síndromes gripais.

Nota Técnica no. 10/2020-COCAM/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS –

Recomendações para a Atenção ao Recém-Nascido.

Nota de Alerta no. 9 Sociedade Brasileira de Pediatria - O

Aleitamento Materno nos Tempos de COVID-19 - Informações aos

pediatras sobre como atuar na amamentação diante de casos de

mães que estejam com suspeita ou infectadas pelo COVID-19.

Recomendação Técnica no. 01/2020 – COVID-19 da Rede

Brasileira de Bancos de Leite Humano sobre aleitamento materno

em tempos de COVID-19.

PROTEÇÃO



✓ A licença-maternidade:

❖ 120 dias de licença com 100% de salário;

❖ 180 dias de licença para funcionárias públicas nos 3

níveis de gestão e as trabalhadoras de empresas do

Programa Empresa Cidadã;

❖ mãe adotiva;

❖ prematuro/PL 5.186/2020 aprovado pelo Senado;

✓ Dois descansos de meia hora até 6º mês de vida

✓ Alojamento conjunto;
✓

✓ Lei do acompanhante;

✓ Creche ou auxílio creche;

✓ PL 1654/2019 Direito sobre amamentar em público;

✓ Sala de apoio a mulher trabalhadora que  

amamenta.

PROTEÇÃO

Inaugurada na 

SESAB em 02 

de agosto de 

2021



✓ Lei 13.257/2016 - Marco da Primeira

Infância;

✓ Estatuto da Criança e do Adolescente;

✓ Código de Defesa do Consumidor;

✓ Portaria 210/2014 - Política Nacional de

Atenção às Mulheres em Situação de

Privação de Liberdade e Egressas do

Sistema Prisional - PNAMPE.

PROTEÇÃO



METODO CANGURUNOVA CADERNETA DA CRIANÇA BANCO DE LEITE

PROTEÇÃO

CARTEIRO AMIGO 

DA AMAMENTAÇÃO
BOMBEIRO DA VIDA

IHAC

QUALIFICAÇÕES

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.fiocruz.br/ccs/media/banco.jpg&imgrefurl=http://www.fiocruz.br/ccs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm%3Ffrom_info_index%3D181%26infoid%3D588%26sid%3D9&h=420&w=500&sz=64&hl=pt-BR&start=70&um=1&tbnid=hPR6le_C_y7tjM:&tbnh=109&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DBANCO%2BDE%2BLEITE%26start%3D60%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.bombeiros.mg.gov.br/midia/amigopeito02.jpg&imgrefurl=http://www.bombeiros.mg.gov.br/bombeiro_amigo.htm&h=480&w=640&sz=51&hl=pt-BR&start=2&um=1&tbnid=okONBsH3d0ia-M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbombeiro%2Bamigo%2Bda%2Bamamenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN


Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar 

Saudável no âmbito do SUS- Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)

Cenário da EAAB na Bahia
12 OFICINAS ESTADUAIS de  2013 a 2019

Nº TUTORES FORMADOS: 297 profissionais  

Nº DE MUNICÍPIOS: 86

PORTARIA GM/MS N° 3.297 4/12/2020

NOME DO MUNICÍPIO
EQ OF. DE 
TRABALHO

VALOR R$

1.Tanquinho 2 18.000,00

2. Feira de Santana 29 120.000,00

3. Euclides da Cunha 2 27.000,00

4. Barrocas 2 18.000,00

5. Boninal 4 36.000,00

6. Lauro de Freitas 2 18.000,00

7. Salvador 6 54.000,00

8. Banzaê 1 15.000,00

9. Esplanada 1 15.000,00

10. Araças 4 36.000,00

11. Uauá 10 90.000,00

12. Una 4 36.000,00

483.000,00

EAAB: PORTARIA Nº 1.920 05/09/2013

https://www.unasus.gov.br/noticia/a

mamentacao-e-introducao-a-

alimentacaocomplementar-e-tema-

de-novo-curso-da-una-sus-ufsc

PROTEÇÃO



PROTEÇÃO



REDE IBFAN (REDE INTERNACIONAL EM DEFESA DO DIREITO DE 

AMAMENTAR/INTERNATIONAL BABY FOOD ACTION NETWORK)

www.ibfan.org.br

30 cidades

168 países

PROTEÇÃO



T I G E R S (2014)

Filme do diretor vencedor do Oscar Danis
Tanović, conta a história REAL de Syed Aamir
Raza Hussain, ex-funcionário da Nestlé, no
Paquistão. Ele era vendedor de fórmula
infantil, denuncia a indústria de alimentos
infantis com a ajuda da IBFAN/Baby Milk
Action depois de perceber a morte e os
sofrimentos causados pelas abusivas
estratégias de marketing das fórmulas
infantis. O filme também expõe as táticas que
as corporações utilizam para evitar que a

verdade seja exposta.
Mais informações: www.ibfan.org.br

PROTEÇÃO
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Supermercado Drogaria

PROTEÇÃO

Encartes Comerciais



1977 2003

Antes
Depois

PROTEÇÃO



MARKETING PÚBLICO

Venda / lucro Qual ?  

Estratégias:
Meios de comunicação de massa 

Pontos de venda 

Serviços de saúde 

Profissionais de saúde 

Abrangência

Porque é preciso PROTEGER a AMAMENTAÇÃO...



A maioria dos fabricantes dedica grande

parte de seu orçamento nos meios para

atingir os trabalhadores de saúde: pediatras,

obstetras, parteiras, nutricionistas,

enfermeiras, fonoaudiólogas, fisioterapeutas,

doulas, odontopediatras ...

ESTRATÉGIAS DE MARKETING



1995

A SBP e a Nestlé criaram o Programa Jovens Pediatras
(J.Pedia), iniciativa presente em outros países da
América, com o objetivo de ampliar a qualificação dos
profissionais.

Lançada em 2020, contou com a participação dos 200
preceptores dos 1.700 residentes que realizarão o
curso, estes selecionados por indicação dos preceptores
e com a presença do presidente da Nestlé.

ESTRATÉGIAS DE MARKETING

Brindes: pen drive



38º Congresso Brasileiro de Pediatria em Fortaleza, 2017 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING
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Instrumento de Avaliação Antropométrica para 

criança utilizado em maternidade em Salvador

ESTRATÉGIAS DE MARKETING

Sachê de leite, brinde em lojas 

Riachuelo em dezembro de 2019



Na mídia 1996 Na mídia 2019

ESTRATÉGIAS DE MARKETING



“Brincadeira de Criança” ?



Por que não se brinca diferente?



Por que não se brinca diferente?



Tema do aniversário de 3 anos de Laura/RJ/2018: 

“peitos de mamar”

FONTE: https://blogs.correiobraziliense.com.br/nqv/festa-peitos-de-mamar/



Proteja, apoie e incentive a mãe para que ela construa auto 

confiança em amamentar em qualquer lugar!
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Amamentar é muito 

mais que alimentar 

uma criança.

É oferecer uma 

oportunidade de 

crescer com saúde, 

segurança e afeto. 

Proteger a 

amamentação é 

assegurar ao país 

um futuro 

harmonioso, 

inteligente,  

econômico e 

ecológico.



Sites 
www.saude.gov.br/saude-de-a-z/crianca

www.anvisa.gov.br

www.ibfan.org.br

www.idec.org.br

www.aleitamento.com

www.amamentartudodebom.com.br

www.babymilkaction.org

www.flordosul.com/

https://alimentacaosaudavel.org.br
Marina Montal Medrado 

aos 10 meses de vida






