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O Consultor Internacional em Amamentação tem o dever de oferecer serviços competentes a mães e 
famílias, da seguinte forma:  

• Fazer avaliações nutricionais completas da mãe e da criança com relação à lactação 
• Desenvolver e implementar um plano de alimentação individualizado em conjunto com a mãe  
• Fornecer informações baseadas em evidência sobre o uso de medicamentos pela mãe durante a 

amamentação (remédios prescritos e de uso corrente), álcool, tabaco e drogas ilícitas, incluindo seu 
potencial impacto na produção do leite e na segurança da criança 

• Fornecer informações baseadas em evidência sobre tratamentos complementares durante a lactação, 
seu impacto na produção do leite e efeitos na criança 

• Integrar aspectos culturais, psicossociais e nutricionais relacionados à amamentação 
• Oferecer apoio e motivação para ajudar a mãe a atingir seus objetivos de amamentação 
• Utilizar técnicas eficazes de aconselhamento ao interagir com clientes e outros profissionais de saúde 
• Utilizar os princípios de cuidado centrado na família, mantendo uma relação colaborativa e de apoio com 

os clientes 
  
O Consultor Internacional em Amamentação tem o dever de prestar informações verdadeiras e completas 
à mãe e/ou ao profissional de saúde responsável pela criança e também ao sistema de saúde, da 
seguinte forma: 

• Manter registro de todas as informações relevantes sobre os serviços de cuidado prestados e, quando 
apropriado, guardar os registros durante o tempo especificado pela jurisdição local 

 
O Consultor Internacional em Amamentação tem o dever de preservar a confiança do cliente, da seguinte 
forma:  

• Respeitar a privacidade, dignidade e confidencialidade das mães e famílias 
 

O Consultor Internacional em Amamentação tem o dever de agir com prontidão e zelo, da seguinte forma:  
• Ajudar as famílias na tomada de decisões sobre a alimentação de seus filhos, fornecendo informações 

baseadas em evidência e livres de conflitos de interesse 
• Fornecer serviços de acompanhamento, conforme necessário 
• Fazer encaminhamentos a outros profissionais de saúde e a recursos de apoio da comunidade conforme 

necessário  
• Trabalhar e contribuir como membro da equipe de saúde para fornecer serviços coordenados a mulheres 

e famílias 
• Trabalhar em colaboração e de forma interdependente com os outros membros da equipe de saúde 
• Informar o IBLCE caso seja considerado culpado em algum processo segundo o código criminal do país 

ou jurisdição onde trabalha ou em caso de sanção por outra profissão 
• Denunciar ao IBLCE qualquer caso de Consultor que esteja atuando em desacordo com este Código de 

Conduta 
 


