






















Profissões consideradas da área da Saúde 
segundo o Conselho Nacional de Saúde 
(Resolução nº 287, de 8/10/98)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1998/res0287_08_10_1998.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1998/res0287_08_10_1998.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1998/res0287_08_10_1998.html


ATENÇÃO: Todos os pré requisitos – salvo a graduação superior – devem ter 
sido coletados nos 5 anos anteriores ao exame de título. Para todas as rotas, 
é obrigatória a adesão ao Código de Conduta Profissional para IBCLCs.

https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_August_17_Code-of-Professional-Conduct_PORTUGUESE.pdf
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ROTA 1
90 horas de educação em lactação +

5 horas de habilidades de comunicação

8 disciplinas de saúde em instituição de nível 
universitário + 6 cursos de ciências formação 

continuada

E

Estar afiliado a uma Organização de apoio à 
amamentação reconhecida pelo IBLCE

Ou

Ser um profissional de saúde reconhecido no seu país

1000 horas de experiencia prática clínica específica em 
amamentação, remunerada ou voluntária. 

ATENÇÃO: para autônomos é necessária supervisão 
indireta por uma IBCLC

É possível utilizar a calculadora disponível no site do 
IBLCE para determinar as horas coletadas 

ATENÇÃO: Todos os pré requisitos – salvo a graduação superior – devem ter 
sido coletados nos 5 anos anteriores ao exame de título. Para todas as rotas, é 
obrigatória a adesão ao Código de Conduta Profissional para IBCLCs.

https://biancabalassiano.com/curso/formacao-completa-em-amamentacao/
https://biancabalassiano.com/curso/formacao-completa-em-amamentacao/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/2014_Oct_15_DOC_health-sciences-education-guide_PORTUGUESE.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/2014_Oct_15_DOC_health-sciences-education-guide_PORTUGUESE.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/2014_Oct_15_DOC_health-sciences-education-guide_PORTUGUESE.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/08/2022_August_RBSCO_PORTUGUESE.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/08/2022_August_RBSCO_PORTUGUESE.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1998/res0287_08_10_1998.html
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_October_Lactation-Specific-Clinical-Practice-Calculator_PORTUGUESE.xlsx
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_October_Lactation-Specific-Clinical-Practice-Calculator_PORTUGUESE.xlsx
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_August_17_Code-of-Professional-Conduct_PORTUGUESE.pdf


ROTA 2

*Programa acadêmico 
credenciado pela Comissão de 
Credenciamento de Programas 
de Educação para a Saúde dos 

Aliados (CAAHEP).

Não existe nenhum programa 
ou universidade credenciados 

no Brasil.

Encontre aqui uma lista de 
universidades aprovadas para 

a Rota 2.

ATENÇÃO: Todos os pré requisitos – salvo a graduação superior – devem ter 
sido coletados nos 5 anos anteriores ao exame de título. Para todas as rotas, 
é obrigatória a adesão ao Código de Conduta Profissional para IBCLCs.

https://www.caahep.org/Students/Find-a-Program.aspx
https://www.caahep.org/Students/Find-a-Program.aspx
https://www.caahep.org/Students/Find-a-Program.aspx
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_August_17_Code-of-Professional-Conduct_PORTUGUESE.pdf
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ROTA 3
90 horas de educação em lactação +

5 horas de habilidades de comunicação

8 disciplinas de saúde em instituição de nível 
universitário + 6 cursos de ciências formação 

continuada

Ou

Ser um profissional de saúde reconhecido no seu país

500 horas de prática clínica supervisionadas 
diretamente em um programa de mentoria. 

Apenas um  profissional certificado IBCLC pode ser 
responsável pela mentoria.

O plano de mentoria da rota 3 deve ser PREVIAMENTE 
aprovado pelo IBLCE.

ATENÇÃO: Todos os pré requisitos – salvo a graduação superior – devem ter 
sido coletados nos 5 anos anteriores ao exame de título. Para todas as rotas, 
é obrigatória a adesão ao Código de Conduta Profissional para IBCLCs.

https://biancabalassiano.com/curso/formacao-completa-em-amamentacao/
https://biancabalassiano.com/curso/formacao-completa-em-amamentacao/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/2014_Oct_15_DOC_health-sciences-education-guide_PORTUGUESE.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/2014_Oct_15_DOC_health-sciences-education-guide_PORTUGUESE.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/2014_Oct_15_DOC_health-sciences-education-guide_PORTUGUESE.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1998/res0287_08_10_1998.html
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/06/2020_May_FINAL_P3_Plan_Verification_Packet_PORTUGUESE.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/06/2020_May_FINAL_P3_Plan_Verification_Packet_PORTUGUESE.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_August_17_Code-of-Professional-Conduct_PORTUGUESE.pdf


CONHEÇA AGORA

https://biancabalassiano.com/curso/formacao-completa-em-amamentacao/


COMPRE AGORA

https://biancabalassiano.com/curso/desmame-gradual/
https://biancabalassiano.com/curso/desmame-gradual/


LIVROS

SIMULADO PARA A PROVA

Lista detalhada de conteúdos exigidos no exame

SITES
Protocolos da ABM

The Melanated Mammary Atlas

The Lactation College

https://biancabalassiano.com/curso/simulado-iblce/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/02/2023_IBCLC_DCO_PORT.pdf
https://www.bfmed.org/protocols
https://mmatlas.com/
https://thelactationcollege.substack.com/
https://ligaaleitamentobrasil.com.br/atlas/
https://a.co/d/fLJ3aaV
https://www.amazon.com.br/Breastfeeding-Human-Lactation-Karen-Wambach/dp/1284151565
https://meupingo.com.br/produto/tratado-do-especialista-do-cuidado-materno-infantil-com-enfoque-em-amamentacao/
https://meupingo.com.br/produto/livro-v-2



