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O que é o IBLCE®? 

IBLCE®, ou International Board of Lactation Consultant Examiners®, é o órgão internacional 
independente de certificação que confere a credencial de Consultor Internacional em Lactação 
Certificado pelo IBLCE (International Board Certified Lactation Consultant®).   
 

Propósito e métodos da recertificação   
Inicialmente, o candidato recebe a certificação como IBCLC, que tipicamente detém por cinco anos. 

Depois desse período de tempo, o portador da certificação pode ser recertificado mediante prestação 

de novo exame OU por pontos recebidos por atividades educacionais (CERPs) ou CERPs individuais 

equivalentes. O propósito da recertificação por CERPs é encorajar o desenvolvimento profissional 

continuado e promover o aprendizado ao longo da vida.  

 

É notório que as aptidões e o conhecimento adquiridos anteriormente e examinados durante a 

certificação inicial não estão necessariamente relacionados ao conhecimento da pessoa que vai 

praticar na área nos anos subsequentes, especialmente se essas aptidões e conhecimento não forem 

atualizados com regularidade para incorporar as novas ideias e práticas. O IBLCE, portanto, requer 

que todos os que receberam certificados sejam recertificados a cada cinco anos. Nesse período de 

cinco anos terá ocorrido um desenvolvimento significativo nas informações disponíveis e nas opções 

de gerenciamento; considera-se, portanto, que a base de conhecimentos da pessoa que recebeu a 

certificação não se atualiza se ela não tiver novas oportunidades educacionais. O intervalo de cinco 

anos para a recertificação foi escolhido em função do ritmo de mudanças no setor. 

 

Se depois de cinco anos o candidato escolher a recertificação por CERPs, o IBLCE requer a 

apresentação de 75 CERPs, dos quais pelo menos 50 devem ser específicos à lactação e cinco à 

ética profissional — os restantes 20 CERPs podem ser sobre qualquer tópico relevante à profissão de 

consultor de lactação.  O Modelo Detalhado de Exame do IBLCE (“Detailed Content Outline”), com 

sua lista de conteúdos, é central para a justificativa da exigência do número de CERPs: 

 

 a maioria dos CERPs (50) tem que ser específica à lactação porque esse é o campo de 

conhecimento principal a ser avaliado; 

 os cinco CERPs sobre ética profissional são necessários  

 os restantes CERPs (20) podem ser sobre qualquer tópico relacionado ao campo da 

consultoria em lactação porque algumas das disciplinas do Modelo Detalhado de Exame não 

são específicas nem da lactação nem da ética. 

 

A política de recertificação do IBLCE requer que os candidatos sejam recertificados por meio de 

exame a cada dez anos. Essa política de reexame visa avaliar periodicamente o conhecimento e as 

habilidades cognitivas relacionadas à consultoria de lactação. O exame com intervalo de dez anos 

para todos os candidatos tem como premissa uma nova análise prática que capta os principais 

avanços no setor. 

 

Independentemente do método de recertificação no intervalo de cinco anos, os candidatos precisam 

reafirmar sua aceitação do Código de Conduta Profissional do IBLCE e fornecer informação sobre 

qualquer ação relativa a sua licença ou matrícula profissional ou ações disciplinares profissionais.  

http://www.iblce.org/
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O IBLCE acredita na importância dessa reafirmação e lembra a todos os candidatos suas obrigações 

éticas.  

 

O programa de certificação do IBLCE fornece uma credencial voluntária que não confere 

necessariamente o direito ou privilégio de exercer a profissão. Os indivíduos que detêm a credencial 

IBCLC devem aceitar a autoridade legal da jurisdição em que exercem ou pretendem exercer sua 

prática. 

 

Requisitos para recertificação  
A recertificação IBCLC deve ser repetida a cada cinco anos. Após a aprovação no exame, aqueles 

que possuem certificação têm a opção de fazer a recertificação por CERPs (Pontos de 

Reconhecimento de Educação Continuada) ou CERPs individuais equivalentes. Um CERP equivale a 

60 minutos de ensino que o IBLCE estipula para atender as necessidades de aprendizagem de 

pessoas certificadas que exercem a profissão. A recertificação por meio de exame é sempre uma 

opção para os indivíduos que possuem certificação; o reexame, contudo, é obrigatório a cada dez 

anos. 

 

Os consultores certificados pelo IBLCE podem ser recertificados com antecedência de um ano se 

estiverem prestando o exame. Se um consultor certificado escolher a recertificação com antecedência 

de um ano, a data de expiração da certificação será então cinco anos após a aprovação no exame 

(ou seja, se o candidato tiver que ser recertificado em 2017 mas passar no exame em 2016, então a 

próxima data de expiração será 2021 e não 2022).   

 

Em 2016, o IBLCE começou a oferecer o exame duas vezes ao ano. Se um consultor atualmente 

certificado quiser fazer o exame de recertificação e não passar no exame de abril, sua certificação 

como IBCLC expirará no dia 30 de junho do mesmo ano. Se um consultor certificado não passar no 

exame de outubro, sua certificação como IBCLC expirará no dia 31 de dezembro do mesmo ano.   

 

Informação de contato 
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) 

10301 Democracy Lane, Suite 400   

Fairfax, Virginia 22030-2545   

USA / EUA  

Número de telefone: +1 703-560-7330 

Número de fax: +1 703-560-7332   

www.iblce.org  

                                                                                                                                                                       

O IBLCE tem escritórios na Áustria, Austrália e Estados Unidos. O escritório que serve seu país de 

residência pode ser contatado mediante o preenchimento do formulário disponível na página de 

Contato (“Contact”) do site do IBLCE. 

 

Principais datas da recertificação por meio de exame e CERPs 
Visite a página “Key Dates” do site do IBLCE para consultar os prazos de inscrição e outras datas 

importantes.  

http://www.iblce.org/
http://www.iblce.org/
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Publicações importantes 
Os candidatos a recertificação IBCLC devem se familiarizar com as seguintes publicações que podem 

ser encontradas na página de Documentos do IBLCE (“IBLCE Documents”) na seção Recursos 

(“Resources”) do site do IBLCE. 

 

 Modelo detalhado de exame do IBLCE 

 Competências Clínicas para a Prática dos Consultores Internacionais em Lactação 

Certificados pelo IBLCE  

 Escopo da Prática para os Consultores Internacionais em Lactação Certificados pelo IBLCE  

 Procedimentos disciplinares 

 Políticas de apelação do IBLCE 

 

Inscrição para a recertificação por meio de exame 

 

Preenchimento do formulário de inscrição 
O formulário de inscrição para recertificação atualmente pode ser encontrado on-line somente 

em inglês. Até que os sistemas multilíngues de inscrição on-line estejam funcionando, os 

candidatos a recertificação por meio de exame que precisarem de um formulário de inscrição 

em outro idioma podem baixar e imprimir o formulário de inscrição apropriado. Para saber 

como se inscrever, visite o site do IBLCE que pode ser encontrado no seu idioma preferido.   
 

Taxas e pagamentos 
A informação completa sobre taxas e pagamentos pode ser encontrada ao final deste Guia.   

 

Locais do exame 
O IBLCE oferece o uso de centros de teste com computadores (CBT) para administrar o 

exame. Nos países em que os centros CBT não estão disponíveis, serão administrados 

exames com papel e lápis. Mais informações sobre o local dos exames podem ser 

encontradas no site do IBLCE ou pode contactar o Diretor Regional ou o Coordenador Local.     

 

Adaptação razoável 
O IBLCE estudará com o candidato a possibilidade de proporcionar adaptação razoável em 

caso de problemas médicos ou deficiências durante a realização do exame. O formulário de 

inscrição para o exame do IBLCE pedirá que ele revele as razões pelas quais está pedindo 

adaptação razoável durante o exame, e que providencie documentação que ateste a 

necessidade médica de adaptação razoável.  

 

Para dar tempo suficiente para fazer a adaptação razoável necessária, os candidatos devem 

cientificar o IBLCE sobre seu requerimento no momento em que se inscreverem para o 

exame. Se ocorrer algum problema depois de feita a inscrição para o exame, o interessado 

deve, o quanto antes, encaminhar seu pedido ao IBLCE.  

 

http://www.iblce.org/
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Observação especial para mulheres grávidas 
Se você tiver dificuldades de saúde que possam interferir na sua capacidade de fazer o 

exame, avise o IBLCE o quanto antes. Em algumas circunstâncias, devido a complicações de 

saúde, o candidato pode ter que cancelar ou abandonar o exame.  

 

Existem implicações financeiras no cancelamento ou abandono de um exame. O pessoal 

administrativo do IBLCE pode ajudá-lo a tomar uma decisão apropriada sobre suas opções.  

 

Intervalo para amamentação durante a realização do exame 
O IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners) é dedicado o apoio à 

amamentação e lactação. É, portanto, apropriado que o IBLCE admita candidatos ao exame 

que amamentem. É necessário atender todos os requisitos de segurança do exame do IBLCE 

e ao mesmo tempo oferecer soluções razoáveis para que estes candidatos podem amamantar 

ou extraer leite durante o examen.  

 

O IBLCE prevê adaptações razoáveis para candidatos ao exame que também são lactantes. 

Se você está pensando em pedir um intervalo para amamentar durante o exame, leia os 

“Procedimentos de intervalos para amamentação durante a realização do exame” para mais 

informações. Esses procedimentos podem ser encontrados na página de Documentos do 

IBLCE, na seção Recursos do site do IBLCE. 

 

Lingua Não-Primário e Dicionário bilíngue 
O IBLCE traduz o exame para uma grande variedade de idiomas. Para os candidatos cuja 

língua principal não esteja entre aquelas para as quais há tradução, o IBLCE proporcionará 

tempo adicional e permitirá o uso de um dicionário bilíngue durante o exame.  

 

Se o pedido para usar um dicionário bilíngue for aprovado, o IBLCE deixará o dicionário 

disponível no local do exame para uso do candidato durante sua realização. O uso de 

dicionários pessoais não é permitido. O dicionário fornecido pelo IBLCE NÃO será um 

dicionário médico. 

 

Procedimentos de admissão ao exame 
Para admissão ao local do exame, é necessário apresentar DUAS (2) formas de identificação.  

A forma de identidade principal precisa conter o seu nome, uma fotografia atual e sua assinatura; a 

identidade secundária precisa ter ou o seu nome e assinatura ou o seu nome e uma fotografia atual.  

A PRIMEIRA forma de identificação TEM QUE ser uma das seguintes:  

o carteira de motorista com fotografia 

o cartão de identificação estadual com fotografia 

o passaporte com fotografia 

o carteira de identificação militar com fotografia 

o Autorização de residência (green card), cartão de residente permanente ou visto com 

fotografia   

 

http://www.iblce.org/
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A SEGUNDA forma de identificação TEM QUE mostrar seu nome e assinatura ou o seu nome e uma 

fotografia atual. Por exemplo, você pode trazer um dos seguintes documentos:  

o cartão de crédito com assinatura 

o carteira de seguridade social com assinatura 

o carteira de identificação de empregado/estudante com assinatura 

 

Se o nome da SEGUNDA forma de identificação for diferente daquele que aparece na PRIMEIRA, é 

preciso trazer prova de mudança de nome (por ex., certidão de casamento, decreto de divórcio ou 

decisão judicial).  

 

Observação: Caso você não possua esses 2 documentos de identificação, você deve contatar o 

IBLCE. Se precisa fazer modificações a seu nome, deve contatar o IBLCE. Se pode fazer 

modificações dentro de 72 horas de seu exame.   

 

Os candidatos ao exame devem chegar no centro de testes 30 minutos antes do horário marcado, o 

que lhes dá tempo suficiente para completar os procedimentos necessários de registro. Os candidatos 

que chegarem com atraso de mais de 15 minutos depois do horário marcado podem não ser 

admitidos. Caso o candidato não seja admitido, perderá a taxa de inscrição do exame.   

Da mesma forma, candidatos que não tiverem seu nome conferido na lista de inscritos no dia do 

exame perderão todos os direitos de receber qualquer reembolso das taxas do exame. Não haverá 

exceções a essa regra.    

 

Cada local de exame será supervisionado e monitorado por um ou mais monitor/administrador do 

teste. Os candidatos devem obedecer às regras anunciadas pelos monitores/administradores do 

teste. As regras existem para garantir que o exame transcorra, na medida do possível, livre de 

eventuais distrações e que todos os candidatos sejam tratados com equidade. Durante o exame, os 

monitores/administradores do teste designarão um local onde se guardarão pertences pessoais, como 

bolsas, e manterão a sala sob observação para detectar qualquer sinal de cola ou outro 

comportamento inadequado. 

 

Não é permitido durante o exame o uso de aparelhos eletrônicos, como telefone celular e outros. O 

candidato que for flagrado em posse de um aparelho desses ou usando-o durante o exame será 

dispensado. Não há exceções a essa regra. Os candidatos devem saber que o alarma de alguns 

telefones celulares pode soar mesmo que o aparelho esteja desligado. O candidato que trouxer seu 

telefone celular para o local do exame precisa desligá-lo (não basta apenas colocá-lo no modo 

silencioso/mudo) e guardá-lo no local designado pelo monitor/administrador do teste. [Observação: 

nem os monitores/administradores do teste, nem o IBLCE são responsáveis por objetos de sua 

propriedade pessoal.] Se o telefone celular de um candidato tocar ou a função de alarma soar durante 

a realização do exame, o candidato será dispensado do exame. Não há exceções a essa regra. 

 

Não é permitido falar com outro candidato durante o exame. Perguntas relativas à sua realização 

serão respondidas pelo monitor/administrador do teste durante a orientação. Não são permitidas 

perguntas relativas ao conteúdo do exame. Não é permitido aos monitores/administradores do teste 

fornecer interpretação ou explicação às perguntas formuladas no exame; eles também não podem dar 

http://www.iblce.org/
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a definição de palavras. Não será tolerada a cola. O monitor/administrador do teste tem autoridade 

para suspender o exame de qualquer pessoa que ele julgue que está colando.  

 

 

Além disso, não é permitido discutir nenhuma questão do exame após seu término com ninguém, 

nem mesmo com aqueles que também o fizeram. Isso é estritamente proibido. Trata-se de uma 

questão tanto ética quanto legal, por se tratar de apropriação indébita de propriedade intelectual do 

IBLCE, o qual levará a questão extremamente a sério e tomará as devidas providências. 

 

 

O exame será aplicado em computador ou usando papel e lápis. Para o exame em computador, o 

candidato verá as perguntas e as responderá no equipamento que lhe for fornecido. Para o exame 

com papel e lápis, as questões serão fornecidas numa brochura e as respostas serão dadas a lápis 

numa folha de respostas. 

 

Notificação do resultado do exame 
O resultado oficial do exame será enviado por correio três meses depois da data do exame.   

Os candidatos que passarem receberão também o certificado e o cartão de identificação do IBCLC, 

juntamente com a nota do exame.     

 

Como solicitar revisão manual do resultado 
Candidatos que julgarem que seu exame não foi pontuado corretamente podem solicitar uma 

revisão manual do resultado. Maiores informações sobre como solicitar uma revisão manual 

do resultado podem ser encontradas no documento IBLCE Appeals Policies, disponível para 

download na página “IBLCE Documents”, na seção “Resources” do site do IBLCE. 

 

Como apresentar recurso referente ao resultado 
O IBLCE analisará os pedidos de recurso em relação a decisões de certificação adversas dos 

candidatos ao exame. Pode-se recorrer de uma decisão adversa pelas seguintes razões:  

(1) alegação de procedimentos não apropriados de administração do exame; (2) condições 

ambientais do teste suficientemente graves para causar uma perturbação importante do 

processo do exame e/ou outras irregularidades. Não serão aceitos pedidos de recurso 

relativas ao seguinte: (1) a determinação da nota de aprovação; (2) o exame ou outro 

instrumento de medição ou itens individuais do teste; ou (3) validade do conteúdo do teste. 

Maiores informações sobre como encaminhar recurso referente ao resultado do exame 

podem ser encontradas no documento IBLCE Appeals Policies, disponível para download 

na página “IBLCE Documents”, na seção “Resources” do site do IBLCE.    

 

Política de reteste 
Não há limite para o número de vezes que um candidato reprovado pode prestar exame para obter a 

certificação IBLCE. Candidatos que pretendem refazer o exame devem revisar seus pontos 

cuidadosamente e complementar sua formação nas áreas em que tiveram um desempenho ruim. 

Para ser elegível ao exame novamente, o candidato deve preencher os requisitos de elegibilidade do 

http://www.iblce.org/
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ano do reteste, fazer nova inscrição, e pagar a taxa corrente aplicável no ano em que fará o novo 

teste. 

 

 

Inscrição para a recertificação por CERPs 
A informação completa sobre custos e prazos pode ser encontrada na página Informação sobre 

inscrição, na seção Recertifique-se do site do IBLCE.  

 

Preenchimento do formulário de inscrição 
A inscrição on-line atualmente só está disponível em inglês. Os candidatos a recertificação por 

CERPs que necessitem um formulário de inscrição em qualquer outro idioma que não o inglês 

podem fazer o pedido preenchendo o formulário adequado no seu idioma preferido. Esse 

formulário pode ser encontrado no site do IBLCE.   

 

Categorias e número requerido de CERPs 
O IBLCE concede três (3) categorias diferentes de CERPs para educação continuada. 

 L-CERPs são concedidos a educação relacionada diretamente a amamentação e lactação 

humana e a assistência a famílias que amamentam. 

 E-CERPs são concedidos a educação relacionada a ética profissional e padrões de 

conduta de profissionais de saúde. 

 R-CERPs são uma categoria opcional que abrange educação que esteja relacionada de 

alguma forma à prática de consultoria em lactação. 

 

A fim de ser recertificados por CERPs, os indivíduos que detêm a certificação IBCLC precisam 

obter 75 CERPs nos cinco anos desde que prestaram o exame. É OBRIGATÓRIO que os 75 

CERPs atendam os seguintes requisitos: 

 Pelo menos 50 sejam L-CERPs  

 Pelo menos 5 sejam E-CERPs e 

 Os 20 CERPs adicionais sejam L, E ou R-CERPs     

 

Os CERPs podem ser obtidos mediante atividades educacionais apropriadas que sejam 

reconhecidas pelo IBLCE como CERPs ou atividades reconhecidas por outras entidades que não 

o IBLCE. Se o IBLCE já concedeu os CERPs para educação, o certificado de conclusão mostrará 

o número de registro de CERPs e o tipo e número de CERPs concedidos.  

 

CERPs Indivíduais    
O Guia para CERPs Indivíduais pode ajudá-lo a conseguir L, E ou R-CERPs para as atividades a 

seguir. Veja o Guia para CERPs Indivíduais para conhecer detalhes e restrições. O guia pode ser 

encontrado na página de Documentos do IBLCE, na seção Recursos do site do IBLCE. 

 

 Autor principal ou co-autor de artigo/sumário/capítulo em publicação reconhecida pelos 

pares ou livro editado 

 Conclusão de dissertação de mestrado ou tese de doutorado  

http://www.iblce.org/
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 Apresentação de pôster  

 Elaboração de vídeo para profissionais 

 Autor principal ou co-autor de protocolo ou política hospitalar original  

 Observação clínica 

 Participação em uma apresentação educacional em que o tópico tenha sido  amamentação 

e lactação humana  

 Realização de uma apresentação educacional 

 

Se o conteúdo for relevante para a prática de um IBCLC, serão concedidos à atividade 

educacional L, E ou R-CERPs, dependendo do tema. 

 

Informação adicional sobre R-CERPs   
Você pode documentar até um máximo de 20 R-CERPs para recertificação, mas NÃO precisa ter 

R-CERPs. Os R-CERPs são concedidos a educação continuada que esteja relacionada à prática 

de consultoria em lactação. Entre os cursos que são elegíveis para R-CERPs estão: 

 

 Anatomia geral 

 Crescimento e desenvolvimento infantil 

 Métodos de pesquisa e estatística 

 Diferenças culturais em práticas de saúde 

 Depressão pós-parto 

 Habilidades de aconselhamento ou comunicação 

 Princípios de educação de adultos 

 Práticas de massagem infantil 

 Terapias complementares (somente sessões de visão geral) 

 

Ao longo de um período de cinco anos, você pode obter um total de até 6 R-CERPs por completar 

um ou mais dos cursos de suporte à vida citados a seguir.  

 RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) 

 NRP (Programa de Reanimação Neonatal)  

 PALS (Suporte de Vida Pediátrico Avançado) 

 ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia) 

 S.T.A.B.L.E (açúcar e cuidado seguro, temperatura, vias aéreas, pressão arterial, testes de 

laboratório, apoio emocional) 

 

Serão concedidos 3 R-CERPs para cada carta de certificação até um total de 6 R-CERPs. Se 

você tiver sido instrutor de um desses cursos, receberá 6 R-CERPs pelo ensino.  

 

Observação: O IBLCE permite um máximo de 6 R-CERPs a cada período de cinco anos para 

cursos de suporte de vida, independentemente de quantas cartas de certificação você tenha. Se a 

sua inscrição for escolhida para ser auditada, envie uma cópia da frente e do verso de sua carta 

de certificação ou do certificado para documentar a conclusão dos cursos de suporte de vida. 
 

http://www.iblce.org/
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Documentação de CERPs 
Se a sua inscrição for escolhida para ser auditada, você terá que apresentar cópias dos 

certificados de conclusão. O IBLCE não guarda cópias dos registros dos participantes em 

programas educacionais que receberam CERPs. Se você perdeu ou não encontra seu certificado 

de conclusão, terá que contatar a instituição educacional que ofereceu o curso. 

 

Política de confidencialidade 
O IBLCE se compromete a proteger as informações confidenciais e/ou proprietárias relacionadas aos 

candidatos, aos profissionais certificados e ao processo de desenvolvimento do exame. O IBLCE não 

divulgará qualquer informação confidencial referente aos candidatos/profissionais certificados a não 

ser mediante autorização por escrito fornecida pelo indivíduo em questão ou de acordo com 

disposições legais. 

 
Resultados do exame 
Os resultados individuais do exame são considerados confidenciais. As notas obtidas no exame 

são informadas apenas ao candidato em questão, a não ser que uma autorização de divulgação 

assinada seja fornecida previamente. Os resultados não são informados por telefone ou fax. As 

informações pessoais fornecidas pelos candidatos/profissionais certificados durante sua inscrição 

para a primeira certificação ou para recertificação são consideradas confidenciais. 
 

Status da inscrição 

O status da inscrição de um candidato é considerado confidencial. O IBLCE não divulga 

informações sobre se algum candidato se inscreveu ou não para certificação, ou se fez ou não o 

exame. O status atual da certificação é publicado e pode ser confirmado, como informado na seção 

“Confirmação de credenciamento”, a seguir. 

 

Confirmação de credenciamento 

Os nomes dos indivíduos certificados não são considerados confidenciais e poderão ser publicados 

pelo IBLCE. As informações publicadas podem incluir o nome do candidato, cidade, estado, país e 

status da certificação. Um registro dos profissionais certificados é fornecido ao público em formato 

online. Os empregadores também poderão receber uma confirmação por escrito, desde que o 

IBLCE tenha recebido uma autorização de divulgação assinada pelo profissional certificado. 

 

No intuito de promover e apoiar a pesquisa no campo da lactação humana e da amamentação, o 

IBLCE se empenha em incentivar um ambiente de parceria com os pesquisadores em seu trabalho 

de investigação. Para atingir esses objetivos, o IBLCE se reserva o direito de usar uma 

combinação de dados não identificados que incluem, sem se limitar a eles, resultados de exames 

de avaliação de desempenho, testes e estratégias administrativas para efeitos de pesquisa e 

avaliação. O IBLCE poderá também disseminar pesquisas de opinião aprovadas e pedidos do tipo 

questionário para ser completados por seus constituintes por vontade própria.   

 

 

Política de auditoria 
O IBLCE faz auditoria das inscrições iniciais e dos pedidos de recertificação por CERPs. Essas 

auditorias serão conduzidas em base padronizada e randômica. Caso seja selecionado para uma 

http://www.iblce.org/
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auditoria, o candidato terá que fornecer todas as informações solicitadas em tempo hábil. Se não o 

fizer, poderá haver atrasos ou o IBLCE poderá negar-lhe o direito de fazer o exame ou de 

recertificação por CERPs e/ou impor ação disciplinar.  

 

Além do processo randômico e padronizado explicado acima, o IBLCE se reserva ainda o direito de 

requerer de qualquer candidato ao exame ou à recertificação prova de conclusão de curso, de 

emprego, de trabalho acadêmico ou de qualquer um dos requerimentos iniciais de elegibilidade ou 

recertificação de modo completo e em tempo hábil. Se o candidato não entregar as provas, poderá 

haver atrasos ou o IBLCE poderá negar-lhe o direito de fazer o exame ou de recertificação por 

CERPs e/ou impor ação disciplinar.      

 

Se o IBLCE determinar que a documentação apresentada em apoio à inscrição para o exame ou a 

recertificação está incompleta ou é fraudulenta, reserva-se o direito específico de barrar a entrada do 

candidato ao local do exame e/ou adotar medidas disciplinares.  

 

Política de antidiscriminação 

O IBLCE não é sectário e não discrimina com base em habilidade/deficiência, identidade de 

gênero, orientação sexual, sexo, etnia, raça, origem nacional, convicção política, estado civil, 

localização geográfica, religião, status socioeconômico, idade, ou em qualquer outra base 

proibida pelas leis dos Estados Unidos da América ou do estado da Virgínia, na 

administração das inscrições, dos exames ou das atividades e certificação.  

 

Política de uso da marca IBCLC  
O International Board of Lactation Consultant Examiners (“IBLCE”) é proprietário de certos nomes, 

marcas e logomarcas, incluindo o IBLCE e as marcas de certificação International Board Certified 

Lactation Consultant e IBCLC (as “Marcas”). Apenas os indivíduos que atenderam os requisitos de 

elegibilidade do IBLCE, passaram no exame do IBLCE e mantiveram a certificação IBCLC podem 

usar as Marcas. O uso das Marcas só pode ser feito de acordo com a Política de uso da marca IBCLC 

e seus termos e condições. Essa política pode ser encontrada na página de Documentos do IBLCE, 

na seção Recursos do site do IBLCE. 

 

Registro do IBCLC 
O IBLCE se reserva o direito de publicar os nomes dos IBCLC atuais. Esse registro pode ser 

encontrado na seção Verifique (”Verify”) do site do IBCLE.  

 

Em Caso de Certificação Vencida  
Caso um consultor certificado deixe vencer a sua certificação como IBCLC, terá uma única 

oportunidade de fazer o exame no ano imediatamente a seguir ao da expiração sem ter que 

preencher os requisitos de horas clínicas e formação. Poderá prestar o exame em abril ou outubro, 

pagando a taxa integral do exame. Em qualquer tentativa subsequente de prestar o exame, espera-se 

que atenda todos os requisitos de elegibilidade de um candidato inicial no momento em que se 

inscrever para o exame.  

 

http://www.iblce.org/
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Taxas de recertificação do IBLCE em 2018 para países do nível 1 
  

 

Nível 1 Andorra, Arábia Saudita, Aruba, Austrália, Áustria, Bahrain, Bélgica, Bermuda, Brunei 
Darussalam, Canadá, Cazaquistão, Chipre, Coréia do Sul, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, 
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estónia, Finlândia, França, Franco Polonesa, 
Alemanha, Gibraltar, Grécia, Groenlândia, Guadalupe, Guam, Hong Kong, Hungria, Ilhas Caimã, 
Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Virgens Britânicas, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Ilhas Malvinas, 
Japão, Kuwait, Látvia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macau, Malásia, Malta, Martinica, 
Mônaco, Holanda, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Noruega, Omã, Polônia, Portugal, Porto Rico, 
Qatar, República Tcheca, Reunião, São Cristóvão e Neves, San Marino, Seicheles, Singapura, 
Suécia, Suíça, Taiwan, Trinidad e Tobago, Reino Unido, St. Maarten 
 

     
   *Se seu país não se encontra na lista, por favor contate o IBLCE por correio electrónico: www.iblce.org   
 

Moeda Taxa de 

recertificação por 
meio de exame 

 

Taxa de 

recertificação 
por CERPs  

 

Taxa de 

contagem 
manual 

Taxa de fundos 

insuficientes/falha de 
pagamento (cheque) 

Reembolso para 

candidatos à recertificação 
que não são elegíveis ou 
desistem dentro do prazo 

estipulado 

USD $470 $470 $100 $50 mais taxa de 
serviço cobrada 
pelo banco do 

IBLCE 

$235 

Para mais informações sobre datas específicas, consulte o nosso sítio web www.iblce.org. 

 

Se estiver preenchendo sua inscrição on-line, o sistema exige dólares dos Estados Unidos (USD) com taxa 
baseada no câmbio do dia. Se usar o sistema on-line, o pagamento precisa ser feito on-line também. O sistema 
aceita cartão de crédito e cartão de crédito pré-pago. Se estiver pagando a inscrição em papel, as taxas são as 
que constam da lista acima. Se necessário, consulte o diretor regional ou coordenador de país para saber mais 
detalhes. 
 

 

 

http://www.iblce.org/
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         Taxas de recertificação do IBLCE em 2018 para países do nível 2 
 

 

Nível 2 África do Sul, Albânia, Argélia, Samoa Americana, Anguilla, Antígua e Barbuda, Argentina, 
Armênia, Azerbaijão, Barbados, Bahamas, Belarus, Belize, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, 
Botswana, Brasil, Bulgária, Butão, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Curaçao, 
Dominica, Egito, Fiji, Filipinas, Geórgia, Guiana, Equador, El Salvador, Estônia, Federação 
Russa, Gabão, Granada, Guatemala, Ilhas Cook, Indonésia, Iraque, Jamaica, Jordânia, 
Kosovo, Líbano, Líbia, Lituânia, Macedônia, Montserrat, Marrocos, Marianas Setentrionais, 
Maldivas, Maurícia, México, Mongólia, Montenegro, Namíbia, Palau, Panamá, Paraguai, Peru, 
República Dominicana, România, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Sérvia, Sri Lanka, 
St. Martin, Suriname, Suazilândia, Tailândia, Tunísia, Turquia, Turcomenistão, Ucrânia, 
Uruguai, Venezuela   
 

 
*Se seu país não se encontra na lista, por favor contate o IBLCE por correio electrónico: www.iblce.org   
 
 

Moeda Taxa de 

recertificação por 
meio de exame 

 

Taxa de 

recertificação 
por CERPs  

 

Taxa de 

contagem 
manual 

Taxa de fundos 

insuficientes/falha de 
pagamento (cheque) 

Reembolso para 

candidatos à recertificação que 
não são elegíveis ou desistem 

dentro do prazo estipulado 

USD $350 $350 $90 $50 mais taxa de 

serviço cobrada 
pelo banco do 

IBLCE 

$175 

 

Para mais informações sobre datas específicas, consulte o nosso sítio web www.iblce.org.  
 

Se estiver preenchendo sua inscrição on-line, o sistema exige dólares dos Estados Unidos (USD) com taxa 
baseada no câmbio do dia. Se usar o sistema on-line, o pagamento precisa ser feito on-line também. O sistema 
aceita cartão de crédito e cartão de crédito pré-pago. Se estiver pagando a inscrição em papel, as taxas são as 
que constam da lista acima. Se necessário, consulte o diretor regional ou coordenador de país para saber mais 
detalhes. 
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Taxas de recertificação do IBLCE em 2018 para países do nível 3 
 

Nível 3 Afeganistão,  Angola, Bangladesh, Benim, Burkina Faso, Burundi, Camboja, Camarões, Cabo 
Verde, República Centro-Africana, Chade, Comores, Costa do Marfim, República Democrática 
do Congo, Djibuti, Eritreia, Etiópia, Estados Federados da Micronésia, Gâmbia, Gana, Guiné, 
Guiné-Bissau, Haiti, Honduras, Índia, Quênia, Kiribati, Quirguistão, Laos, Lesoto, Libéria, 
Madagascar, Malavi, Mali, Ilhas Marshall, Mauritânia, Moldávia, Moçambique, Myanmar 
(Burma), Nepal, Nicarágua, Níger, Nigéria, Coréia do Norte, Paquistão, Papua Nova Guiné, 
República do Congo, Ruanda, Samoa, Senegal, Serra Leoa, Ilhas Salomão, Somália, Sudão 
do Sul, Sudão, Síria, Tajiquistão, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, República 
Unida da Tanzânia, Uzbequistão, Vanuatu, Vietnã, Saara Ocidental, Iêmen, Zâmbia, 
Zimbabwe   

 

*Se seu país não se encontra na lista, por favor contate o IBLCE por correio electrónico: www.iblce.org   
 
 
 

Moeda Taxa de 

recertificação 
por meio de 

exame 
 

Taxa de 

recertificação 
por CERPs  

 

Taxa de 

contagem 
manual 

Taxa de fundos 

insuficientes/falha 
de pagamento 

(cheque) 

Reembolso para 

candidatos à recertificação que não 
são elegíveis ou desistem dentro do 

prazo estipulado 

USD $250 $250 $70 $50 mais taxa 

de serviço 

cobrada 

pelo banco do 

IBLCE 

$125 

     Para mais informações sobre datas específicas, consulte o nosso sítio web www.iblce.org.  
 
Se estiver preenchendo sua inscrição on-line, o sistema exige dólares dos Estados Unidos (USD) com taxa 
baseada no câmbio do dia. Se usar o sistema on-line, o pagamento precisa ser feito on-line também.  
O sistema aceita cartão de crédito e cartão de crédito pré-pago. Se estiver pagando a inscrição em papel, as 
taxas são as que constam da lista acima. Se necessário, consulte o diretor regional ou coordenador de país 
para saber mais detalhes. 
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