
Moção de Repúdio às empresas que fabricam e comercializam Alimentos 

Infantis que infringem a NBCAL, a Lei 11265/2006 e seu espirito. 

 

 

Considerando que o Brasil é signatário do Código Internacional de Comercialização de 

Substitutos  do Leite Materno, aprovado pela Assembléia Mundial da Saúde em 1981; 

 

Considerando que o Brasil sancionou a Lei 8069/1990, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, onde fica declarado ser dever da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a proteção e efetivação dos 

direitos das crianças referentes à vida, à saúde, à alimentação, entre outros; 

 

Considerando que o Brasil é signatário da Declaração de Innocenti de 1990, que 

afirma que todas mulheres são capazes de amamentar e que devem ser apoiadas 

para fazê-lo desde o nascimento, de modo exclusivo até os 6 meses e junto com 

outros alimentos saudáveis até os 2 anos ou mais; 

 

Considerando que o leite materno é o único alimento que contém nutrientes 

imprescindíveis para o desenvolvimento do bebê e anticorpos necessários para a 

imunidade contra doenças infecciosas e alérgicas, além de desempenhar importante 

papel no estabelecimento de uma vida saudável; 

 

Considerando que a introdução de alimentos complementares deve ser feita  a  partir  

dos  6  meses,  com alimentos  saudáveis   (carnes, frutas, verduras,  legumes)  

cultivados  localmente  e  não  com  alimentos industrializados; 

 

Considerando a importância da rotulagem de alimentos infantis, como informação para 

a escolha do alimento pelas mães e que eles devem apresentar no painel principal a 

idade a partir da qual pode ser utilizado; 

  

Considerando a importância de que as orientações do profissional de saúde devem 

ser baseadas em evidencias científicas e livres de pressões e da influencia comercial; 

 

Considerando que a publicidade e as promoções comerciais são fortes determinantes 

para ampliar o mercado de fórmulas infantis, leites e outros alimentos promovidos para 

crianças pequenas, desestimulando a amamentação; 

 

Considerando que as empresas de alimentos infantis usam de financiamentos de 

congressos e de cursos endereçados para estudantes e profissionais de saúde, com 

extenso material publicitário de seus produtos, diversão e subvenção para passeios, 

jantares e presentes; 

 

Considerando que o presenteio das empresas de alimentos infantis para os 

estudantes e profissionais de saúde cria uma relação de reciprocidade, gerando um 

ambiente de conflito de interesses, que pode levar os profissionais a indicarem seus 

produtos em detrimento da amamentação, levando ao desmame desnecessário; 

 



Considerando que o marqueting das empresas que produzem e comercializam 

alimentos infantis tem sido monitorado desde 1981 e que sistematicamente incorrem 

em violações do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite 

Materno, da NBCAL e da Lei 11265/2006; 

 

Considerando que as indústrias de alimentos infantis pressionaram o governo para 

fazer mudanças no decreto 8552/2015 que regulamenta a Lei 11265/2006 com a 

finalidade de enfraquece-la; 

 

Nós delegados e participantes da V Conferência Nacional de Segurança Alimentar, 

repudiamos as empresas que fabricam e comercializam alimentos infantis que não 

cumprem a NBCAL e Lei 11.265/06 e que fazem uso de práticas não éticas para 

divulgação de seus produtos e marcas, por potencialmente levarem ao desmame 

precoce e abalarem a proteção da vida e da saúde dos lactentes e crianças pequenas. 

 

 

 


