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Prezada Senhora Gerente-Geral, 

 

Recebemos com muita preocupação a proposta de lançamento do “Guia sobre o uso de 

marcas, expressões e denominações e imagens na rotulagem de alimentos infantis”,, cuja 

finalidade principal, de acordo com a Anvisa, seria subsidiar seus técnicos  em relação 

às dúvidas ou entendimentos diferentes quanto às marcas e rótulos dos produtos 

alimentícios abrangidos no escopo da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos 

para Lactentes e Crianças de 1ª Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL). Mais 

do que o próprio Guia, como manifestado por nós da sociedade civil e da academia, 

surpreendeu-nos o processo de elaboração da sua primeira versão, cujo conteúdo nos 

pareceu responder à pressão do setor regulado e suas demandas, contrariando os 

princípios instituídos na Constituição Federal (CF). Esta visa garantir direitos 

fundamentais, entre eles, o direito à saúde e à alimentação saudável preconizados no 

seu art. 6º,  bem como a participação igualitária da sociedade civil na formulação de 

políticas públicas, garantido, assim, o pleno exercício da cidadania como forma de 

concretizar o Estado Democrático de Direito do bem comum, conforme disposto no art. 

1º, II, CF. 

Enquanto sociedade civil atuante no tema, receamos que o Guia elaborado pela 

Gerência-Geral de Alimentos (GGALI), nos termos em que se encontra, em razão das 



diretrizes adotadas, configure um retrocesso para a política pública de incentivo e 

proteção ao aleitamento materno. 

Conforme dispõe o art. 18 da Portaria nº 1.741/2018, a Agência deve garantir a 

participação social durante todo o processo administrativo de regulação (seja para a 

elaboração de atos normativos ou não normativos) tão logo quanto possível, ainda nas 

fases iniciais da análise - o que não ocorreu. 

Estamos de acordo que os funcionários responsáveis pela resposta a novos produtos 

precisam de treinamento formal sobre a NBCAL e as definições de produtos por ela 

abarcados, realizado por entidades imparciais, comprometidas com os direitos e a saúde 

das crianças. O setor regulado jamais poderia ter alguma ingerência neste aspecto pois 

visa, à evidência, a obtenção de lucros incessantes, desconsiderando que o direito à 

liberdade econômica é regido pelo princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CF) e está 

limitado pelos direitos fundamentais da saúde e da alimentação saudável (art. 6º, CF), 

não podendo, de forma alguma, a eles se sobrepor. 

Como é do conhecimento da Anvisa e deveria ser também dos que produzem alimentos 

para um público alvo tão vulnerável, a legislação que controla a comercialização destes 

produtos é a NBCAL, que constitui importante instrumento na proteção contra as 

estratégias de marketing da indústria de alimentos para lactentes e crianças de primeira 

infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Esta Norma foi baseada no Código Internacional 

de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, aprovado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em 1981, e teve a sua primeira versão brasileira em 1988, 

tendo sido revisada para o aprimoramento de suas diretrizes em 1992 e novamente em 

2001 e 2002, como Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa. Em 2006, a NBCAL 

tornou-se Lei nacional. De certa maneira, então, a existência de dúvidas e/ou de 

divergências no entendimento sobre a aplicação da Lei ou a sua não adoção integral ou 

seu desconhecimento nos surpreende. 

A Lei no 11.265/06 é considerada um avanço para a proteção legal da amamentação, 

sendo um exemplo para a elaboração de leis em países signatários do Código 

Internacional. A sua regulamentação foi feita a partir de uma proposta de Decreto 

elaborado por um grupo de trabalho liderado pela Anvisa, composto por representantes 



dos Ministérios da Saúde, da Agricultura, do Desenvolvimento Social, da Rede IBFAN 

Brasil, entre outros. Nos artigos 11 e 12 do capítulo 1 do Decreto o texto é claro e 

elucidativo na definição das regras sobre a rotulagem nas embalagens ou nos rótulos 

dos produtos abrangidos – objeto do Guia em questão. Entendemos que essas regras 

claras precisam ser acatadas e cumpridas pelos fabricantes e/ou importadores desses 

produtos e conhecidas e monitoradas pelos profissionais dessa Agência. 

É sabido que os rótulos são o principal meio de comunicação entre fabricante e 

consumidor e, neste contexto, estão envolvidos e intrinsecamente relacionados os 

componentes informacional e comunicacional. Este último, remete ao valor simbólico 

do produto, sobre o qual as estratégias de marketing e publicidade vão operar visando 

ao estímulo do consumo do produto (Marins, 2014).  

Mensagens apelativas que aparecem nos rótulos e mesmo em certas marcas sugerem 

melhorar a nutrição e beneficiar a saúde, pela inclusão de aditivos ou nutrientes em 

produtos, nem sempre baseados em evidências científicas. Os fabricantes costumam 

publicar gráficos e diagramas em materiais denominados “técnico-científicos” que 

mostram o produto com teores aumentados de certo nutriente ou maior produção de 

um efeito, superior a outro, mais parecido com o leite materno, mais fácil de digerir ou 

absorver etc. Entretanto, tais alegações de saúde são apenas promocionais, não são 

necessárias nem têm base científica e, quando citam estudos para justificá-las, 

raramente são trabalhos livres de conflitos de interesse e revistos por pares. As 

alegações de saúde são proibidas pelas Resoluções da Assembleia Mundial de Saúde de 

2005 e de 2010. 

Sabemos que a Anvisa, enquanto órgão regulador, tem como prerrogativa a elaboração 

de guias e manuais para orientar e apoiar os técnicos em suas atividades de análise de 

rotulagem com vistas ao registro dos produtos. Tem, ainda, como atribuição a 

regulamentação daquilo que não foi alvo de normatização. Entretanto, a Minuta de Guia 

em tela, por considerar que a Lei no 11.265/2006 e o Decreto no 9.579/2018 “estão 

permeados por subjetividade, o que favorece o tratamento não isonômico e resulta em 

insegurança jurídica aos agentes do setor produtivo”, parece tomar para si a tarefa de 

sanar as subjetividades dos dispositivos legais tornando claras todas as dúvidas ou 



possibilidades de diferentes interpretações dos dispositivos legais. Esta é uma tarefa 

questionável, enquanto   não tenham sido ouvidos todos os interessados. 

Admitir a existência de um guia para interpretação da lei pela Anvisa, elaborado com 

viés proposto pelo setor regulado, equivaleria a atribuir ao órgão regulador uma função 

explicativa da lei que a ele não compete, posto que tal função deve ser feita por decreto 

presidencial, como de fato já o foi, e não por guia da Anvisa pautado somente na oitiva 

e interesses das empresas (latu sensu). Flagrante, portanto, a ilegitimidade do 

documento sugerido (Guia), o que pode ocasionar a judicialização da sua validade. 

Ao mencionar preocupação com a insegurança jurídica gerada para o setor regulado, 

parece desconsiderar que a alimentação da criança é prioridade absoluta (Art. 277 da 

CF), acima inclusive dos interesses coletivos e dos interesses do mercado.  

É notório o jogo político estabelecido em que poderosos interesses econômicos se 

mobilizam para pressionar a Anvisa, tendo por objetivo central o controle do poder e a 

defesa dos interesses empresariais no processo regulatório, sem atentarem para a regra 

constitucional de limitação da liberdade econômica e da livre inciativa pelos direitos 

sociais fundamentais da defesa do consumidor, da saúde, da alimentação saudável e da 

garantia de existência digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170, CF). 

Nesse sentido, vimos destacar alguns dos sérios problemas que observamos no texto do 

Guia: 

1) Quanto às questões relacionadas ao uso de figuras humanizadas nos rótulos, a 

definição é clara e a Anvisa não deveria usar exemplos restritos, mas sim regulamentar 

outras, sempre que necessário. 

2) Quanto às denominações ou frases que podem indicar semelhança com o leite 

materno, o Decreto também trouxe exemplos claros e outros podem ser 

regulamentados. Quaisquer denominações ou frases que caracterizem expressamente 

a relação entre o produto e o leite materno são inaceitáveis do ponto de vista do 

fornecimento de informações seguras e adequadas ao consumidor para a tomada de 

decisão sobre alimentação infantil.  



3) O uso de siglas como HMO e MFGM como exemplos no Guia, pressupondo que não 

caracterizam expressamente a relação do produto com o leite materno, subestima a 

capacidade de julgamento e interpretação do consumidor.  O uso da sigla  H.M.O guarda 

estreita relação com o leite humano pela própria definição. Rápida busca no Google 

reporta a homepage http://jennewein-biotech.de/en/products/human-milk-

oligosaccharides/, com as informações abaixo que são suficientes para decodificar a 

sigla e constatar a intenção do uso. 

“Seguindo o Modelo da Natureza: O açúcar é o principal componente 

do leite humano, à frente das gorduras e proteínas. Além da lactose, 

que serve como fonte de energia, o leite materno contém 7–25 gramas 

de moléculas complexas de açúcar (oligossacarídeos) por litro. Esses 

diversos açúcares são encontrados apenas em concentrações 

significativas no leite humano e são conhecidos coletivamente como 

oligossacarídeos do leite humano (HMOs)”. 

4) Considerando que a legislação é menos restritiva para  a rotulagem de alimentos de 

transição e à base de cereais, é inaceitável que qualquer documento da Anvisa possa 

contribuir para o emprego de termos como mingau, por exemplo, que é culturalmente 

utilizado no Brasil pelo senso comum (e cooptado pela indústria) para denominar 

preparação caseira de leite com engrossante e açúcar. Na fabricação, o produto não 

contém só engrossante com açúcar, mas o emprego do termo é usado, por alguns 

fabricantes, para apresentar o produto até para crianças acima dos 3 anos, constituindo-

se como fatores de risco para doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, 

obesidade, relacionadas aos hábitos alimentares na primeira infância. 

5) A categoria de fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas, não 

referida na minuta do Guia, está na abrangência do Decreto no  9.579/18 com as mesmas 

restrições de rotulagem que se aplicam às fórmulas infantis para lactentes e de 

seguimento para lactentes, portanto, surpreende-nos sua ausência na proposta. 

6) Em consonância com as políticas públicas de alimentação e nutrição e com a recente 

publicação do Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, a Anvisa 

deveria coibir o uso de termos ou marcas relacionados à produção de alimentos 

http://jennewein-biotech.de/en/products/human-milk-oligosaccharides/
http://jennewein-biotech.de/en/products/human-milk-oligosaccharides/
http://jennewein-biotech.de/en/products/human-milk-oligosaccharides/weitere-humane-milch-oligosaccharide/


ultraprocessados, restringindo-se a denominação de venda do alimento: é o nome 

específico, a designação do produto e não especificamente a marca que indica a 

verdadeira natureza e as características do alimento (...) conforme consta na RDC 

259/02. 

7) Quanto a considerar em conformidade com a legislação o emprego de termos como 

“confort”, “comfor”, “sensitive”, “care”, “active”, “gain”, por interpretarem que não 

remetem à correlação direta com vantagens para o crescimento, metabolismo ou 

desenvolvimento das crianças, quando utilizados sozinhos, segundo o artigo 31º do 

Código de Defesa do Consumidor (CDC), “a oferta e apresentação de produtos ou 

serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 

garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que 

apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. Se não há, segundo interpretação 

da Anvisa, nenhuma correlação direta com crescimento, desenvolvimento e 

metabolismo, não há necessidade de esses termos constarem nos rótulos dos produtos. 

8) A agência reguladora admite que existem termos (“Expert”, “Premium”, “Supreme”, 

“Plus”, “Mais”, “Pro”, “Gold”, “Infinity”, “Platinum”, “Advance”, “Evolution”, “Futura”, 

“Science” e “Total”) que podem indicar conceitos de vantagem, mas pelo fato de não 

configurarem uma informação e não serem falsos, são considerados conformes com a 

legislação. Contestamos essa interpretação, visto que a indicação de conceitos de 

vantagem é contrária à legislação. Para o consumidor tudo que constar no rótulo é uma 

informação e não deveria dar margens para interpretações subjetivas, mas ser 

informação clara, acurada, simples e em português. A utilização do produto depende de 

informações sobre sua designação e orientações para o preparo e uso adequados. Sobre 

este ponto ainda, a Anvisa não deveria se ater a uma simplória interpretação gramatical. 

Esta interpretação de dispositivo da Lei nº 11.265/2006 a partir de mera análise lexical 

afronta diretamente os princípios informadores da própria Lei nº 11.265/2006. A 

interpretação que a Anvisa pretende adotar sobre este ponto sequer é respaldada por 

base jurisprudencial ou doutrinária ou por precedentes administrativos da própria 

Agência ou de órgãos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em processos 

fiscalizatórios. 



9) Quanto ao uso de frases ou expressões que indiquem as condições de saúde para as 

quais o produto seja adequado e o desafio, mencionado no guia, que este requisito 

impõe, ao restringir o direito/dever de a empresa informar de forma precisa sobre a real 

finalidade de seu produto, consideramos que o fabricante tem o dever de informar 

claramente a designação do produto, ficando a cargo do nutricionista ou pediatra definir 

a finalidade e a indicação de uso, conforme consta na frase de advertência. Siglas e 

abreviações que demandam decodificação não informam e deveriam ficar restritas aos 

materiais técnicos científicos. 

Nós reconhecemos, conforme Hastings e colaboradores (2020) que “a indústria de 

fórmulas é dominada por um pequeno número de corporações multinacionais 

extremamente poderosas com recursos para adquirir o melhor conhecimento de 

marketing. Como todas as empresas, elas tendem a colocar a busca de lucros acima de 

todas as outras preocupações. Esta mistura de poder fiscal, marketing sofisticado e 

obstinação estão causando grandes danos à saúde pública. O marketing de fórmulas usa 

técnicas emocionais poderosas para vender um produto aos pais que é muito inferior 

ao leite materno. (...) O design da embalagem reforça os valores da marca e a relaciona 

aos primeiros leites (fórmula infantil) com outros produtos. Todo esse suporte de marca 

é vital porque "são as marcas que dão sentido às coisas, ... é um atalho de comunicação, 

confere a um pó branco um significado que atrai um certo tipo de mulher e faz com que 

ela compre”. Eles dão ao produto e à empresa um rosto humano, uma personalidade, 

uma história para contar; e o argumento de vendas permanece sutil, é possível "criar 

uma marca-afinidade sem mencionar o produto” 

Um guia interpretativo publicado pela Agência Reguladora é um ato administrativo que 

influencia práticas de mercado e impacta relações de consumo. Por isso, deve ser 

elaborado a partir das melhores práticas regulatórias e com os mais altos níveis de 

participação social. Especialmente considerando que, após anos de monitoramento de 

práticas de mercado relacionadas ao cumprimento da NBCAL, as entidades signatárias 

vêm identificando o seu descumprimento deliberado por parte das grandes redes de 

fabricantes e fornecedores. 



Com estas considerações, nos colocamos veementemente contra este processo e este 

Guia que está sendo elaborado. Solicitamos que o processo seja reiniciado para que 

todos os parceiros interessados na saúde da criança e defensores do leite materno como 

alimento fundamental e seu complemento com alimentos da família possam participar, 

com níveis efetivos de participação social que a Anvisa já implementa em suas atuações. 

A construção de um Guia como o proposto, ou de outras eventuais medidas, como 

processos de capacitação dos técnicos da Anvisa, deve responder às necessidades de 

um número pequeno de lactentes que eventualmente necessitam de fórmulas. Estes 

produtos precisam ser aceitos e comercializados com extremo escrutínio pelos órgãos 

reguladores que também, como nós, defendem a saúde pública. Um Guia, como o 

proposto, não deve ser uma maneira indireta de permitir práticas de marketing que são 

proibidas pela NBCAL. 

Aguardamos manifestação da GGALI.  

Atenciosamente 

 

ACT Promoção da Saúde 

Associação Brasileira de Nutrição (Asbran) 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) 

Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde da 

Universidade Federal de Minas Gerais (GEPPAAS/UFMG) 

Grupo de Pesquisa em Direito do Consumidor (Coordenador: Professor Adalberto 

Pasqualotto) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) 

Instituto Alana 



Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

Laboratório de Pesquisa em Saúde da Universidade Federal da Paraíba 

(LAPS/UFPB) 

Movimento Infância Livre de Consumismo (Milc) 

Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições da Universidade 

Federal de Santa Catarina (NUPPRE/UFSC) 

Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade 

de Brasília (OPSAN/UnB) 

Pastoral da Criança 

Rede Brasileira Infância e Consumo (Rebrinc) 

Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN Brasil) 


