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OBSERVAÇÃO: Este manual tem como público-alvo candidatos que farão o exame pela 
primeira vez pelo Grupo 1. Se você fará o exame por outro grupo ou se está revalidando seu 
Certificado Internacional de Consultor em Amamentação, visite o site do IBLCE 
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Contate o IBLCE 
 
IBLCE in the Americas     No Brasil: 
6402 Arlington Blvd., Suite 350    Roberto Mario Issler 
Falls Church, Virginia, 22042-2356 USA   E-mail: robertoissler@terra.com.br 
http://americas.iblce.org      Tel. (à noite): (51) 3331-2153 
 
 
E-mail: iblce@iblce.org   Site com informações em português: 
Website: www.ams.iblce.org  http://www.americas.iblce.org/information-in-portuguese 
Tel.: +1-703-5607330    
 
Fax: +1-703-5607332 
 
Datas importantes para o Exame IBLCE 2011 
 
 31 de janeiro Data-limite para envio do formulário de inscrição para a bolsa do 

Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC). 
 (Sua inscrição para a bolsa deve incluir também um formulário completo 

de inscrição para o exame.) 
 
 28 de fevereiro  Primeiro prazo para envio do formulário de inscrição para o exame. 
 
 31 de março  Segundo prazo para envio do formulário de inscrição para o exame. 
 
 30 de abril  Prazo final (data-limite) para envio do formulário de inscrição para o  
    exame. 
 
 31 de maio  Prazo final para solicitar alteração do local de realização  
    do exame. 
 
 20 de junho  Prazo final para solicitar desistência do exame 
    (reembolso de 50% do valor da inscrição). 
 
 25 de julho  DIA DO EXAME 
 
 
Observações importantes 
 

• O exame oferecido pelo IBLCE para a obtenção do Certificado Internacional de Consultor 
em Amamentação (International Board Certified Lactation Consultant, IBCLC) é realizado 
apenas uma vez ao ano, sempre na última segunda-feira do mês de julho. 
Se você perder algum dos prazos anteriormente listados para o exame de 2011, sua próxima 
oportunidade será em julho de 2012, quando novos critérios de elegibilidade estarão em 
vigor. 

 
• Todas as taxas do exame deverão ser pagas em dólares norte-americanos utilizando cartão 

de crédito. O pagamento em cartão de crédito será feito em dólares norte-americanos e 
subsequentemente convertido para reais, e o candidato arcará com quaisquer taxas cambiais 
cabíveis. 

 
• Todos os requisitos de elegibilidade para o exame deverão ser preenchidos antes da 

inscrição. Candidatos que não preencherem todos os critérios não estarão aptos a realizar o 
exame e serão ressarcidos das taxas pagas, sendo descontada uma taxa administrativa não 
reembolsável.  

 



• Candidatos que precisarem alterar o local de realização do exame deverão notificar o 
IBLCE através do e-mail exam@iblce.org até, no máximo, 31 de maio de 2011. 

 
• Solicitações de desistência deverão ser enviadas até, no máximo, 20 de junho de 2011. 
 
• As inscrições para o recebimento de auxílio financeiro (bolsa) deverão ser enviadas até, no 

máximo, 31 de janeiro de 2011, juntamente com um formulário de inscrição para o exame 
completo. 

 
• Este manual tem como público-alvo candidatos que prestarão o exame pelo Grupo 1. 

Se você fará o exame por outro grupo, visite nosso site e consulte o manual e o 
formulário apropriados. 

 
 
Data do exame 
 
O exame para a obtenção do Certificado Internacional de Consultor em Amamentação é realizado uma vez ao 
ano na última segunda-feira do mês de julho. O exame de 2011 será realizado no dia 25 de julho. 
 

Observação: Se você perder algum dos prazos para o exame de 2011, sua próxima oportunidade 
será em julho de 2012, quando novos critérios de elegibilidade estarão em vigor. 

 
 
Preenchimento dos requisitos de elegibilidade  
 
Todos os requisitos de elegibilidade para o exame deverão ser preenchidos pelos candidatos do Grupo 1 antes 
da inscrição. 
 

Observação: Candidatos que fizerem sua inscrição antes de preencher todos os requisitos de 
elegibilidade não poderão realizar o exame e serão ressarcidos das taxas pagas, sendo descontada 
uma taxa administrativa não reembolsável. 

 
 
Prazos para inscrição 
 
O IBLCE oferece aos candidatos três prazos para o envio das inscrições para o exame. Inscrições enviadas 
dentro do primeiro ou segundo prazos receberão um desconto no valor da taxa de inscrição. 
 
 Primeiro prazo  28 de fevereiro 
 Segundo prazo  31 de março 
 Prazo final  30 de abril 
 

Observação: Se sua inscrição e/ou pagamento forem enviados após os prazos citados, você estará 
sujeito ao pagamento de taxas adicionais. Por exemplo, se o formulário de inscrição for enviado até 
28 de fevereiro, mas o pagamento for feito em 15 de março, você terá que pagar o valor 
correspondente ao segundo prazo. 
 
Observação: Se você perder o prazo final, de 30 de abril, entre em contato com seu representante 
local (fone 51-3331-2153 à noite ou e-mail robertoissler@terra.com.br). Em alguns casos especiais e 
após autorização pelo IBLCE, inscrições feitas após o dia 30 de abril poderão ser recebidas mediante 
o pagamento de uma taxa adicional pelo atraso.  
 
 

Formulário de inscrição para o exame  
 
O formulário de inscrição apresentado neste manual se aplica somente ao Grupo 1. 



 
O preenchimento incompleto do formulário e/ou o não recebimento do valor integral da taxa de inscrição 
resultarão na cobrança de taxas adicionais ao candidato. 
 

Observação: Os candidatos pagarão uma taxa adicional não reembolsável se não preencherem um 
ou mais dos requisitos listados a seguir: 

• Preencher todas as seções do formulário de inscrição 
• Responder todas as Perguntas Básicas (preenchimento obrigatório) do formulário 
• Apresentar justificativa para qualquer Pergunta Básica cuja resposta tenha sido “Sim” 
• Apresentar justificativa para qualquer Condição Especial para a Realização do Exame 

solicitada no formulário 
• Assinar e datar a seção de Termos e Condições do formulário 

 
 
Comprovante de inscrição  
 
Como regra geral, os candidatos não são notificados com relação à data em que sua inscrição é recebida no 
escritório do IBLCE. Se você necessita de um comprovante atestando que sua inscrição foi recebida, entre em 
contato com o representante local para verificar essa possibilidade junto ao escritório do IBLCE. 
 
 
Auditoria do processo de inscrição 
 
Todos os formulários de inscrição estão sujeitos a auditoria. Esse processo é parte dos procedimentos de 
controle de qualidade do IBLCE. Os formulários escolhidos para auditoria são revisados em maior detalhe no 
sentido de verificar a veracidade das informações fornecidas. Os candidatos que tiverem seus formulários de 
inscrição auditados receberão uma Notificação de Auditoria via e-mail. Essa notificação descreverá a 
documentação necessária para o processo de auditoria, e o candidato terá um prazo para o envio dessa 
documentação. 
 

Observação: Candidatos que não fornecerem a documentação exigida dentro do prazo estipulado na 
Notificação de Auditoria estarão sujeitos ao pagamento de taxas adicionais e não receberão os 
resultados do exame até que toda a documentação seja recebida e as taxas adicionais sejam pagas. 

 
 
Taxas de inscrição para o exame  
  
Os prazos de pagamento e os valores das taxas de inscrição estão descritos no formulário de pagamento, mais 
adiante neste manual. 
 

Observação: As taxas devem ser pagas em dólares norte-americanos, via cartão de crédito. O 
pagamento em cartão será feito em dólares norte-americanos e subsequentemente convertido para 
reais, e o candidato arcará com quaisquer taxas cambiais cabíveis. 

 
 
Auxílio financeiro (bolsa) 
 
O Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC, ou Investimento Financeiro para a 
Certificação de Consultores em Amamentação em português) oferece bolsas para subsidiar inscrições para o 
exame IBLCE. 
 

Observação: O prazo final para solicitar a bolsa do MILCC é 31 de janeiro de 2011. O formulário 
de inscrição para a bolsa deve ser enviado juntamente com o formulário completo de inscrição para o 
exame, e todos os requisitos de elegibilidade deverão ser preenchidos até o momento da inscrição. 
Para mais informações sobre a bolsa do MILCC, consulte o site www.milcc.org.  

 



 
Pagamento das taxas 
 
Os candidatos devem preencher todas as seções do formulário de pagamento e enviá-lo juntamente com o 
formulário de inscrição completo. O pagamento deverá ser feito exclusivamente por meio de cartão de 
crédito internacional. As seguintes informações devem ser fornecidas: 
 

• Número do cartão de crédito 
• Data de validade 
• Código de segurança (número com 3 dígitos no verso do cartão) 
• Nome, endereço e telefone do proprietário do cartão 
• Assinatura do proprietário do cartão 

 
O pagamento será feito em dólares norte-americanos e subsequentemente convertido para reais, e estará 
sujeito às taxas de conversão fixadas pela administradora do cartão. O IBLCE não se responsabiliza por 
quaisquer taxas cambiais incidentes sobre a transação.  
 
Limite de crédito insuficiente ou cartão recusado  
  
Notificações de limite de crédito insuficiente ou de recusa do cartão estarão sujeitas a taxas adicionais. 
 

Observação: Uma taxa de serviço adicional será cobrada por cada notificação de limite de crédito 
insuficiente e/ou de recusa do cartão. 

 
Recibo de pagamento 
 
O recibo do pagamento será enviado ao candidato juntamente com os Materiais de Admissão. Se você perder 
ou extraviar o recibo enviado junto com os Materiais de Admissão, você terá que pagar uma taxa extra para 
obter uma cópia do recibo. 
 
Pagamento por terceiros 
 
O pagamento das taxas do exame poderá ser feito por outra pessoa ou organização que não o candidato 
inscrito. Os dados da pessoa ou organização responsável pelo pagamento deverão ser incluídos no formulário 
de pagamento. 
 

Observação: No caso de pagamento por terceiros, os reembolsos e recibos serão emitidos em nome 
da pessoa ou organização que pagar as taxas. Não haverá exceções a essa regra.  
 
Observação: Cada candidato é responsável pelo pagamento integral e no prazo das taxas de 
inscrição. Caso seu formulário de inscrição ou pagamento sejam enviados após os prazos 
estabelecidos neste manual, você (e não seu empregador) estará sujeito a taxas adicionais. 

 
Pagamento integral obrigatório 
 
A equipe do IBLCE não processará nenhuma inscrição até o recebimento do valor integral devido. 
 

Observação: Inscrições recebidas sem informações de pagamento não serão confirmadas. 
Candidatos que não realizarem o pagamento integral nos prazos estabelecidos receberão uma 
cobrança adicional baseada na diferença das taxas aplicáveis aos diferentes prazos. Por exemplo, se 
um candidato fizer o pagamento no valor correspondente à taxa correspondente ao prazo de 28 de 
fevereiro, porém enviar seu formulário de inscrição em 4 de março, será emitida uma nova cobrança 
para cobrir a diferença em relação à taxa de março. 

 
 



Doações para o MILCC 
 
Muitos candidatos ao exame IBLCE não têm condições de arcar com o custo da certificação. AJUDE UM 
COLEGA para que ele, por sua vez, possa ajudar mães a terem filhos mais saudáveis! 
 
O MILCC (Monetary Investment for Lactation Consultant Certification, ou, em português, Investimento 
Financeiro para a Certificação de Consultores em Amamentação) é uma organização internacional sem fins 
lucrativos que oferece apoio financeiro (pagamento de taxas de inscrição) a candidatos ao exame IBLCE. Sua 
doação pode ajudar um candidato a obter o certificado e, assim, permitir que mães tenham acesso a 
orientações e cuidados adequados, seguros e competentes na área de lactação e amamentação. 
 
Sua contribuição poderá fazer uma grande diferença! Visite o site do MILCC (www.milcc.org) e faça sua 
contribuição. 
 
 
Candidatos inelegíveis 
 
Candidatos que não preencherem os requisitos de elegibilidade para o exame serão notificados por escrito e 
terão a oportunidade de recorrer da decisão apresentando recurso junto ao IBLCE. Candidatos inelegíveis 
serão reembolsados das taxas de pagamento, sendo descontada uma taxa administrativa não reembolsável.  
 

Observação: Todos os requisitos de elegibilidade deverão ser preenchidos antes da inscrição. Se 
você enviar sua inscrição antes de preencher todos os requisitos, você não poderá realizar o exame e 
será reembolsado das taxas de pagamento, sendo descontada uma taxa administrativa não 
reembolsável. 

 
 
Desistência 
 
Candidatos que quiserem desistir do exame deverão enviar uma solicitação por escrito, via correio, e-mail ou 
fax, até 20 de junho de 2011, para que possam receber reembolso parcial do valor pago pela inscrição. Os 
candidatos não precisam informar o motivo da desistência ou enviar documentos que justifiquem seu pedido 
para solicitar o reembolso.  
 
Entretanto, somente o candidato (e não outra pessoa em seu lugar) poderá solicitar a desistência, e o envio da 
solicitação por escrito deverá respeitar o prazo de 20 de junho de 2011. Solicitações que estiverem em 
conformidade com esses requisitos poderão receber um reembolso de 50% das taxas pagas ou um desconto 
para realizar o exame em 2012. Para obter mais informações, entre em contato com o IBLCE pelo e-mail 
exam@iblce.org  ou com seu representante local. 
 
Solicitações de desistência tardias por motivos excepcionais 
 
Candidatos que desistirem do exame após a data-limite de 20 de junho de 2011 poderão solicitar uma 
avaliação sobre a possível concessão de desconto na realização do exame em 2012, porém não receberão 
qualquer reembolso. Solicitações tardias de desistência devem ser acompanhadas de uma justificativa 
(descrição de motivo excepcional para a desistência) para que se possa considerar a possibilidade de oferecer 
um desconto na próxima edição do exame. 
  
Solicitações de desconto em função de situações excepcionais deverão ser enviadas ao Diretor Regional do 
IBLCE (IBLCE@iblce.org, aos cuidados de Anna Utter) até o dia 31 de agosto de 2011. O pedido de 
desconto deve incluir documentação explicando o motivo excepcional da desistência (por exemplo, um 
atestado médico informando um problema pessoal, familiar ou de óbito na família, ou uma cópia do registro 
de ocorrência em caso de acidente de trânsito, etc.). 
 
 



Requisitos para o Grupo 1 
 
A tabela a seguir descreve os requisitos a serem preenchidos pelos candidatos ao exame IBLCE pelo Grupo 1. 
 

 
Informações gerais 

Experiência clínica específica 
em amamentação 

Formação em lactação e 
amamentação 

Obrigatório 
Ter experiência profissional, 
remunerada ou voluntária, com 
supervisão adequada, de acordo 
com uma das opções a seguir: 

• Profissional de saúde 
atuando na área de 
saúde materno-infantil 

• Conselheiro em 
amamentação conforme 
definição do IBLCE 

Mínimo obrigatório de 1.000 
horas  

Obtidas através de atividade 
remunerada ou voluntária, com 
supervisão, ao longo de até 5 
anos antes da inscrição para o 
exame. 

Não incluir experiências 
obtidas antes de 1º de janeiro 

de 2006. 

Mínimo obrigatório de 45 
horas  

Formação teórica abrangente, 
que inclua todos os tópicos da 
Lista de Conteúdos do Exame 
IBLCE (IBLCE Exam 
Blueprint), obtida ao longo de 
até 5 anos antes da inscrição para 
o exame. 

Não incluir formação obtida 
antes de 1º de janeiro de 2006. 

 
Observação: Todos os requisitos devem ser preenchidos antes da inscrição para o exame. Inscrições 
recebidas sem o preenchimento de todos os requisitos serão consideradas inválidas, e os candidatos receberão 
um reembolso das taxas de inscrição, sendo descontada uma taxa administrativa não reembolsável. 
 
Grupo 1: Experiência clínica específica em amamentação 
 
Candidatos do Grupo 1 devem ter um mínimo de 1.000 horas de experiência em cuidados materno-infantis, 
no sentido de apoiar famílias que estão amamentando. Tais experiências incluem assistência a gestantes e 
nutrizes e orientações em amamentação para famílias e/ou profissionais de saúde. A experiência clínica deve 
ter sido realizada ao longo de até 5 anos antes da inscrição para o exame e deve ter sido obtida sob supervisão 
adequada. Não inclua experiências obtidas antes de 1º de janeiro de 2006.  
 
O tipo de experiência usado para qualificação no Grupo 1 requer que o candidato tenha sido adequadamente 
supervisionado em uma atividade profissional remunerada ou voluntária. Dois tipos de atividade profissional 
são reconhecidos pelo IBLCE com base nos requisitos de supervisão do Grupo 1: 

• Profissional de saúde atuando na área de saúde materno-infantil; ou 
• Conselheiro em amamentação atuando em uma organização que esteja de acordo com os 

padrões do IBLCE. 
 
Os profissionais de saúde devem: 

• Estar em conformidade com as normas nacionais aplicáveis à sua atividade profissional. 
o Os candidatos devem estar em conformidade com as normas dos órgãos de 

regulamentação de sua prática profissional no país onde atuam. 
o Enfermeiros, doulas, fonoaudiólogos, médicos e nutricionistas que trabalham com 

saúde materno-infantil são os profissionais de saúde que mais comumente buscam 
obter o Certificado Internacional de Consultor em Amamentação. 

• Quando solicitado pelo IBLCE, fornecer comprovante de graduação completa e/ou 
evidência de que está em conformidade com as normas dos órgãos de regulamentação de 
sua prática profissional no país onde atua (por exemplo, cópia do registro no conselho 
profissional ou do diploma ou histórico de graduação). 

• Obter experiência clínica como parte de sua atividade profissional, sendo que o supervisor 
deve trabalhar no mesmo local, ou então o tipo de atividade deve permitir uma prática 
individual não supervisionada. 

o Independentemente do tipo de atividade profissional exercida, os candidatos devem 
enviar ao IBLCE uma relação com nomes e informações de contato de duas 
pessoas de referência, ou seja, pessoas que possam comprovar a experiência do 
candidato em prática clínica. 



o Não serão aceitas como referências pessoas que também estiverem prestando o 
exame IBLCE pela primeira vez. 

 
Os conselheiros em amamentação devem: 

• Estar vinculados a uma organização sem fins lucrativos que exija que seus conselheiros 
preencham todos os requisitos a seguir:  

o concluir um programa de capacitação estruturado que inclua uma formação 
abrangente na área de manejo da amamentação;  

o trabalhar sob uma estrutura de supervisão adequada ao seu treinamento; 
o seguir padrões éticos de conduta aplicáveis; e 
o manter-se atualizado através da participação em programas de educação 

continuada. 
• Os líderes das instituições La Leche League, Amigas do Peito e Rede 

IBFAN Brasil, por exemplo, são exemplos de conselheiros em 
amamentação que preenchem esses requisitos. 

• Há outras organizações que também preenchem os requisitos do IBLCE. 
Para maiores informações sobre essas organizações, entre em contato com 
seu representante local. 

• Para líderes de grupos de apoio voluntários de mãe para mãe que oferecem aconselhamento 
presencial em grupo (por exemplo, líderes das instituições La Leche League, Amigas do 
Peito e Rede IBFAN Brasil), o IBLCE fornecerá 500 horas de crédito por cada ano de 
atividade em serviço como líder de grupo. 

o Líderes de grupos de apoio voluntários de mãe para mãe que oferecem 
aconselhamento somente por telefone ou e-mail receberão 250 horas de crédito por 
cada ano de atividade em serviço. 

o Embora o aconselhamento por telefone ou e-mail seja uma ferramenta útil, os 
conselheiros em amamentação devem obter a maior parte de sua experiência via 
contato pessoal e cuidado direto de famílias que estão amamentando. 

 
• Conselheiros em amamentação, doulas e outros conselheiros trabalhando em caráter 

comunitário devem trabalhar no mesmo local que seu supervisor, e seu supervisor deve ser 
um profissional de saúde com conhecimento aprofundado sobre lactação e cuidados em 
amamentação. Atendimento fora do local de trabalho ou por telefone não é considerado 
válido para fins de qualificação para o IBLCE. 

o Por exemplo, a experiência obtida em um hospital ou ambulatório, 
supervisionada por um enfermeiro(a) ou nutricionista registrado(a), ou ainda 
por um profissional certificado pelo IBLCE, vale como qualificação. 

• Conselheiros em amamentação não poderão incluir como experiência 
clínica atendimentos domiciliares sem supervisão ou atividades 
realizadas em lojas de produtos ligados à amamentação (aluguel ou 
venda de bombas para extração de leite, por exemplo). 

 
• Todos os conselheiros em amamentação devem fornecer ao IBLCE os nomes e informações 

de contato de dois profissionais de referência que possam comprovar sua prática clínica. 
o Não serão aceitas como referências pessoas que também estiverem prestando o 

exame IBLCE pela primeira vez. 
 
Grupo 1: Formação em lactação e amamentação 
 
Todos os candidatos elegíveis ao Grupo 1 devem ter completado pelo menos 45 horas de aula presencial nas 
disciplinas e períodos cronológicos constantes na Lista de Conteúdos do Exame IBLCE (IBLCE Exam 
Blueprint) e/ou de capacitação nas habilidades clínicas listadas no documento Clinical Competencies for 
IBCLC Practice (Competências Clínicas para a Prática de Profissionais com Certificado Internacional de 
Consultor em Amamentação). Tanto a Lista de Conteúdos quanto o documento Competências Clínicas podem 
ser encontrados no site www.ams.iblce.org (por enquanto, há versões disponíveis para download apenas em 
inglês; em breve haverá também versões em português). A aprovação no exame está correlacionada ao 



número de horas de formação/estudo do candidato, e o IBLCE recomenda fortemente que os candidatos 
obtenham entre 80 e 150 horas de formação e estudos em lactação e amamentação.  
 
A formação em lactação e amamentação deve incluir conhecimentos baseados em evidência e ser obtida ao 
longo de até 5 anos antes da inscrição para o exame. Não inclua formação obtida antes de 1º de janeiro de 
2006.  
 
Outra forma adequada de obter formação em lactação e amamentação é via educação continuada, ou 
créditos recebidos por educação continuada (CRECs) – em inglês, Continuing Education Recognition 
Points (CERPs). O IBLCE mantém um comitê responsável pela aprovação de CRECs, o Accreditation 
and Approval Review Committee (AARC, www.aarclactation.org). A aprovação de CRECs será avaliada 
caso a caso pelo comitê. 
 

Observação: A partir de 2012, o número mínimo de horas de formação em lactação e amamentação 
passará a ser de 90. Além disso, os pré-requisitos educacionais serão mais rigorosos. O exame de 
2011 é a última oportunidade para obter a certificação do IBLCE sob os critérios e normas atuais. 

 
 
Preenchimento do formulário de inscrição 
 
Leia atentamente as informações apresentadas a seguir antes de preencher o formulário de inscrição para o 
exame IBLCE 2011.  
 
Seção 1: NOME PARA INCLUSÃO NO CERTIFICADO: Escreva seu nome na forma exata como você 
deseja que ele seja exibido no certificado e no cartão de identificação que serão emitidos pelo IBLCE. 
Informe seu nome começando pelo primeiro nome e terminando pelo sobrenome. Escreva com atenção, de 
forma clara, e NÃO inclua títulos ou credenciais após o seu nome. Insira apenas uma letra ou sinal de 
pontuação ou espaço em cada um dos quadrados do formulário. 
 
O certificado do IBLCE é a prova de sua certificação profissional como consultor em amamentação. Sendo 
assim, recomenda-se que o nome constante no certificado seja igual ao nome constante em sua cédula de 
identidade. 
 
Seção 2: NOME CONFORME DOCUMENTO DE IDENTIDADE: Escreva seu nome na forma 
exata como ele aparece em seus documentos com foto, por exemplo, carteira de motorista, passaporte, 
cédula de identidade ou certificado de reservista. Escreva com atenção, de forma clara, inserindo apenas 
uma letra ou sinal de pontuação ou espaço em cada um dos quadrados do formulário. 
 

Observação: Escrever o nome corretamente, de forma idêntica ao que aparece em sua cédula de 
identidade, é essencial para garantir a admissão ao exame. Sua inscrição não será confirmada se o 
nome constante na lista de candidatos inscritos for diferente do nome constante no seu documento 
de identidade. 

 
Seção 3: ENDEREÇO DE E-MAIL: A principal via de comunicação entre o IBLCE e os candidatos ao 
exame é via e-mail. Desta forma, é muito importante que você informe um endereço de e-mail correto e 
claro, que seja acessado regularmente. 
 

Observação: É muito importante fornecer ao IBLCE um endereço de e-mail válido e que seja 
acessado regularmente, porque esta é a via pela qual o IBLCE enviará a notificação confirmando a 
elegibilidade do candidato ao exame, o local do exame e outras informações importantes. Vale 
ressaltar que os sistemas de segurança de alguns provedores de e-mails corporativos podem bloquear 
e-mails enviados pelo IBLCE. Assim, sugerimos que o candidato informe seu e-mail pessoal quando 
da inscrição no exame.  

 
 



Seção 4: ENDEREÇO RESIDENCIAL: Informe seu endereço residencial completo (certifique-se de 
preencher todos os campos). Escreva claramente, usando letra de forma.  
 
Seção 5: NÚMERO(S) DE TELEFONE: Ao informar telefones de contato, não se esqueça de incluir o 
código DDI e DDD (exemplo: +55-51-3456-7890).  
 
Seção 6: OUTRAS INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO: Preencha os campos com as informações 
solicitadas.  
 
Seção 7: LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME: A seguir são listadas as cidades brasileiras onde o 
exame é oferecido. Usando essa lista como base, indique a cidade onde você deseja realizar o exame. 
 

Observação: Caso você precise alterar o local de realização do exame, notifique o IBLCE via e-mail 
(exam@iblce.org) até, no máximo, 31 de maio de 2011.  
 
Observação: Cada candidato é responsável pelos seus próprios custos com deslocamento, 
alimentação, estacionamento, etc., por ocasião da realização do exame.  

 
Locais de realização do exame no Brasil: 
 
Brasília (DF) 
Porto Alegre (RS) 
Rio de Janeiro (RJ) 
São Paulo (SP) 
Outras cidades (a definir, conforme necessário) 
 
Se você estiver no exterior e quiser fazer o exame em português ou em outro idioma, é possível agendar a 
realização da prova em diversos locais, em diferentes continentes. Entre em contato com o representante local 
no Brasil para obter mais informações sobre essa possibilidade. 
 
Seção 8: CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME: Revise as seções relevantes 
deste manual para obter detalhes sobre condições especiais para a realização do exame. Se você apresenta ou 
requer alguma condição especial, marque a opção disponível nesta seção e forneça as informações solicitadas. 
As solicitações devem ser feitas no momento da inscrição, permitindo tempo hábil suficiente para que as 
providências cabíveis sejam tomadas. Caso alguma informação adicional seja necessária, o IBLCE entrará em 
contato com você individualmente e solicitará essa informação em caráter confidencial.  
 
Seção 9: IDIOMA DE REALIZAÇÃO DO EXAME: Se você quiser realizar o exame em outro idioma que 
não o português, ou se quiser realizar o exame em outro idioma e fora do Brasil, entre em contato com seu 
representante local para obter esclarecimentos. Em 2011, o exame será realizado nos seguintes idiomas: 
 
Alemão   Espanhol  Holandês   Inglês americano 
Chinês/Taiwanês  Esloveno  Húngaro     Italiano 
Coreano   Francês   Indonésio    Japonês 
Croata   Grego   Inglês britânico   Polonês 
          Português brasileiro 
 
Seção 10: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE PARA O EXAME: Todos 
os requisitos de elegibilidade para o exame deverão ser preenchidos antes da inscrição para o exame 
IBLCE. 

 
Observação: Candidatos que fizerem sua inscrição antes de preencher todos os requisitos de 
elegibilidade não poderão realizar o exame e serão ressarcidos das taxas pagas, sendo descontada 
uma taxa administrativa não reembolsável.  

 



Seção 11: REFERÊNCIAS: Forneça as informações solicitadas para dois (2) contatos de referência que 
possam comprovar sua experiência clínica específica na área de amamentação. Não é necessário enviar 
cartas de referência junto com a inscrição. Caso sua inscrição seja selecionada para o processo de auditoria, 
entraremos em contato solicitando cartas de referência impressas em folha timbrada e assinadas pelas 
pessoas citadas nesta seção.  

 
Observação: Pelo menos uma das pessoas citadas como contato de referência deve ter 
supervisionado a experiência clínica do candidato. Não serão aceitas como referências pessoas que 
também estiverem prestando o exame IBLCE pela primeira vez.  

 
Seção 12: EXPERIÊNCIA CLÍNICA EM AMAMENTAÇÃO: Um dos requisitos para candidatos do 
Grupo 1 é um mínimo de 1.000 horas de experiência clínica específica na área de amamentação, obtidas ao 
longo de até 5 anos antes da inscrição para o exame.  

 
Observação: Experiência clínica obtida antes de 1º de janeiro de 2006 não poderá ser usada 
como qualificação para o exame de 2011. 
 

Coluna 1: Informe o nome e a cidade de cada local de trabalho ou instituição onde você desempenhou 
atividades assistenciais na área de amamentação ao longo dos últimos 5 anos. 

 
Observação: Líderes de grupos de apoio voluntários de mãe para mãe receberão 250 horas de 
crédito por cada ano de atividade em serviço. Se você está usando sua experiência enquanto líder 
de grupo de apoio voluntário de mãe para mãe como qualificação para o exame, preenche apenas as 
colunas 1, 2, 3 e 8.  

 
Coluna 2: Informe o mês e ano de início em cada cargo/emprego/atividade. 
Coluna 3: Informe o mês e ano de desligamento em cada cargo/emprego/atividade. 
Coluna 4: Informe o número médio de horas trabalhadas por semana em cada cargo/emprego/atividade. 

Caso o número de horas trabalhadas seja variável, faça uma estimativa do número médio de horas 
trabalhadas por semana. 

Coluna 5:  Para cada cargo/emprego/atividade, faça uma estimativa do percentual de tempo 
despendido semanalmente em atividades assistenciais especificamente ligadas à 
amamentação.  

Coluna 6: Multiplique a coluna 4 pela coluna 5. Por exemplo, se você trabalhou 40 semanais e estimou 
uma média de 25% do tempo gasto especificamente com atividades assistenciais na área de 
amamentação, o número a ser informado na coluna 6 deve ser calculado da seguinte forma: 40 x 
0,25 = 10. 

Coluna 7: Calcule quantas semanas você permaneceu em cada cargo/emprego/atividade. Como regra geral, 
um funcionário em tempo integral trabalha 50 semanas por ano. Por exemplo, se seu primeiro 
emprego teve data de início em janeiro de 2006 e se estendeu até junho de 2009, você trabalhou 
por 3 anos e 6 meses. O cálculo para obter o número de semanas trabalhadas nesse caso seria 3,5 
x 50 = 175. 

Coluna 8: Multiplique a coluna 6 pela coluna 7 para calcular o número total de horas de experiência clínica 
específica na área de amamentação em cada cargo/emprego/atividade. No mesmo exemplo citado 
anteriormente, o cálculo de horas seria feito pela fórmula 10 x 175 = 1.750. Depois de calcular o 
número de áreas para cada um dos cargos/empregos/atividades, some todas as horas e informe o 
total geral no campo apropriado, ao final da tabela. 

 
Seção 13: FORMAÇÃO EM AMAMENTAÇÃO: Como qualificação para o exame, os candidatos do  
Grupo 1 devem ter completado pelo menos 45 horas de formação específica na área de amamentação ao longo 
de até 5 anos antes da inscrição para o exame. Inclua as informações sobre sua formação em lactação e 
amamentação na tabela disponível nessa seção do formulário. 

 
Observação: Formação obtida antes de 1º de janeiro de 2006 não poderá ser usada como 
qualificação para o exame de 2011. Certifique-se de estar em posse de todos os seus certificados de 
formação. Caso sua inscrição seja selecionada para o processo de auditoria, entraremos em contato 



solicitando cópias de certificados de conclusão de todos os cursos listados na ficha de inscrição. Não 
é necessário enviar cópias desses documentos no momento de sua inscrição para o exame. 

 
Seção 14: PERGUNTAS BÁSICAS (preenchimento obrigatório): Há cinco perguntas no formulário de 
inscrição que devem ser obrigatoriamente respondidas por todos os candidatos. A ausência de resposta a 
quaisquer dessas perguntas significa que sua inscrição está incompleta e que você estará sujeito à cobrança 
de taxas adicionais.  
 
Se você responder “SIM” a uma ou mais das Perguntas Básicas (obrigatórias), uma explicação deverá ser 
fornecida sobre as circunstâncias e o status atual da situação. A ausência de explicações para perguntas 
respondidas afirmativamente significa que sua inscrição está incompleta e que você estará sujeito à 
cobrança de taxas adicionais. Caso alguma informação adicional seja necessária, o IBLCE entrará em 
contato com você individualmente e solicitará essa informação em caráter confidencial.  

 
Observação: A ausência de resposta a alguma das Perguntas Básicas ou a ausência de explicações 
para perguntas respondidas afirmativamente, ou ainda a falta de alguma documentação exigida, 
causará atraso no processamento da inscrição e poderá acarretar a cobrança de taxas adicionais. 

 
Seção 15: TERMOS E CONDIÇÕES: Essa seção do formulário de inscrição traz os termos e condições 
do exame. É extremamente importante que o candidato leia atentamente o conteúdo dessa seção. Todos os 
candidatos devem aceitar os termos e condições apresentados e devem assinar e datar o formulário de 
inscrição no espaço destinado para tal, ao final do documento.  
 

Observação: NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINAR E DATAR O FORMULÁRIO (NO 
FINAL DA ÚLTIMA PÁGINA). A ausência de assinatura ou data nos espaços cabíveis após 
os termos e condições significa que sua inscrição está incompleta e que você estará sujeito à 
cobrança de taxas adicionais.

 
Envio dos formulários de inscrição e pagamento  
 
Use a lista a seguir ao preparar seu material de inscrição para envio ao IBLCE: 
 
1.  Faça uma cópia do seu formulário de inscrição completo, assim como dos demais materiais enviados, e 

anote a data de envio de sua inscrição.  
2.  Não dobre o formulário de inscrição nem o formulário de pagamento nem qualquer outra documentação 

enviada junto com a inscrição.  
3.  Formulário de inscrição: certifique-se de que você assinou e datou a última página do formulário.  
4.  Condições especiais para a realização do exame: se você solicitou condições especiais para a realização 

do exame, certifique-se de ter incluído explicações sobre o tipo de acomodação ou auxílio que precisa ser 
providenciado.  

5.  Perguntas básicas (preenchimento obrigatório): Caso você tenha respondido “Sim” a qualquer uma das 
perguntas básicas, confirme que você incluiu uma justificativa para a resposta e informou o status atual 
da situação.  

6.  Pagamento: envie um formulário de pagamento completo, conforme solicitado. Não dobre o formulário. 
7.  Envie seus formulários e a documentação exigida para o endereço listado no fim do formulário de 

pagamento.
 
Materiais de Admissão 
 
Os candidatos que tiverem sua inscrição aprovada serão notificados por escrito. Caso alguma informação 
contida nos Materiais de Admissão esteja incorreta, o candidato deve entrar em contato com o IBLCE 
imediatamente, usando o email exam@iblce.org.  

 
Observação: Os Materiais de Admissão podem levar até 10 semanas para chegar até os candidatos 
que tiverem sua inscrição confirmada.  

 



Os Materiais de Admissão incluirão informações sobre o dia do exame, sobre o que cada candidato 
deve levar, sobre o local de realização do exame, etc. Guarde essas informações em um local seguro.  

 
Observação: No dia do exame, você precisará verificar o endereço do local de realização do exame 
que consta nos Materiais de Admissão. Após o exame, você vai precisar da folha que traz o Código 
de Resultados do Exame. Esse código vai permitir que você confira o resultado do exame 
(aprovado/reprovado) no site do IBLCE. 

 
 
Políticas e procedimentos relativos à aplicação do exame 
 
Condições especiais para a realização do exame  
 
O IBLCE trabalha em conjunto com os candidatos para oferecer condições especiais a quaisquer candidatos 
que as necessitem. A fim de garantir um tempo hábil suficiente para que as providências cabíveis sejam 
tomadas, os candidatos devem fazer a solicitação das condições especiais no momento de sua inscrição para o 
exame. 
 

Observação: O IBLCE se reserva o direito de negar solicitações de condições especiais feitas após a 
inscrição para o exame.  

 
Acomodações para incapacidades ou necessidades especiais  
 
Candidatos que apresentem alguma condição de saúde ou incapacidade/necessidade especial devem solicitar 
atenção especial, anexando ao formulário de inscrição uma correspondência oficial assinada pelo profissional 
de saúde responsável. Como regra geral, as condições especiais oferecidas a candidatos com necessidades 
especiais serão providenciadas da melhor forma possível, sem qualquer ônus ao candidato.  
 
Solicitações de acomodações especiais exigirão que o IBLCE contate você individualmente e solicite 
informações adicionais em caráter confidencial. Nesse caso, você deverá fornecer ao IBLCE TODAS as 
informações e documentos listados a seguir:  

• carta oficial assinada pelo profissional de saúde responsável que explique claramente a natureza e 
a extensão da incapacidade do candidato 

• detalhes sobre quaisquer modificações necessárias nos procedimentos do exame  
• detalhes sobre qualquer auxílio especial que você possa necessitar para realizar o exame  

 
Concessões para outras situações ou circunstâncias especiais 
 
Candidatos que relatem outros tipos de condição ou circunstância também podem requerer atenção especial 
no dia do exame. Situações que podem vir a ser tratadas de forma especial incluem, mas não se limitam a, 
gravidez, fraturas ósseas, dor nas costas, amamentação, medicações ou necessidade de receber alimentos ou 
água durante o exame. 

 
Observação: Candidatos que apresentem tais circunstâncias poderão solicitar condições 
especiais para a realização do exame com antecedência, avisando o IBLCE por escrito e 
incluindo as explicações e os documentos necessários no momento da inscrição. O IBLCE 
analisará cada uma dessas solicitações com atenção e, sempre que possível, tentará acomodar as 
necessidades individuais dos candidatos no local de realização do exame.  

 
Caso a implementação das condições especiais solicitadas ocasionem algum custo adicional ao IBLCE, o 
candidato poderá receber cobranças adicionais relacionadas às condições oferecidas. Por exemplo, caso não 
seja possível implementar as condições especiais no local de realização do exame selecionado pelo 
candidato, talvez o candidato tenha que pagar pela aplicação do exame em um local independente, com 
monitor exclusivo, assim como por outros custos administrativos daí derivados.  

 
 



Observação: Para condições especiais não previstas em lei, o IBLCE se reserva o direito de 
negar e/ou limitar solicitações que possam oferecer risco à segurança do exame ou alguma 
distração aos demais candidatos.  

 
Caso alguma situação especial surja após o envio da ficha de inscrição, entre em contato com o IBLCE 
assim que possível. No entanto, esteja ciente de que talvez não seja possível acomodar necessidades 
especiais informadas tardiamente.  
 
OBSERVAÇÕES ESPECIAIS PARA GESTANTES E NUTRIZES: Caso você esteja no terceiro 
trimestre de gestação ou esteja amamentando seu bebê por ocasião da realização do exame, avalie 
cuidadosamente sua decisão de fazer o exame este ano. Você deve revisar as políticas de desistência do 
exame descritas neste manual e tomar uma decisão consciente sobre as consequências financeiras de 
eventuais complicações relacionadas à sua gravidez ou ao nascimento do bebê. O IBLCE tem políticas e 
procedimentos específicos para permitir pausas para amamentação durante o exame. Caso você julgue que 
precisará se valer dessas políticas, leia atentamente a seção a seguir.  
 
Procedimentos do IBLCE para mães que necessitem amamentar durante o exame 
 
A missão e o objetivo do IBLCE são proteger, promover e apoiar a amamentação. Portanto, é adequado que o 
IBLCE faça concessões a candidatas que também são mães de bebês alimentados ao peito. É estritamente 
necessário que essas concessões estejam de acordo com todos os requisitos de segurança do exame do IBLCE 
e, ao mesmo tempo, ofereçam soluções razoáveis, que permitam que mães nutrizes amamentem seus bebês e 
preservem a relação da mãe com seu bebê durante a amamentação.  
 
As sessões do exame pela manhã e à tarde duram no máximo 2 horas e meia. Há um intervalo de almoço 
entre as duas sessões. A maioria dos candidatos ao exame leva em torno de 2 horas para completar cada 
sessão. Todas as candidatas nutrizes podem amamentar seus bebês ou extrair leite antes do início da sessão 
da manhã e durante o intervalo de almoço.  
 
A amamentação ou ordenha de leite antes da sessão da manhã e durante o intervalo de almoço não requer 
qualquer concessão especial e é uma opção disponível a todas as candidatas que estão amamentando. Para a 
maioria das candidatas nutrizes, esta opção é plenamente suficiente. No entanto, bebês alimentados ao peito 
podem sentir a necessidade de mamar em um intervalo menor de 3 horas (30 minutos correspondentes à 
sessão de instruções + 2 horas e meia de exame por sessão).  
 
Valorizar a amamentação é uma recomendação global de saúde pública descrita na publicação Estratégia 
Global para a Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância (do original Global Strategy for 
Infant and Young Child Feeding), da Organização Mundial da Saúde, e o IBLCE apoia incondicionalmente 
essa recomendação. Desta forma, o IBLCE fornece concessões de modo a permitir que mães nutrizes possam 
fazer pausas para amamentar seus bebês durante o período de realização do exame.  
 
Fazer pausas para amamentar durante a aplicação do exame requer concessões especiais. Um monitor extra 
deve estar presente na sala de exame dessas candidatas e deve estar disponível para acompanhar as 
candidatas enquanto elas amamentam. Essa concessão não é considerada uma acomodação para 
dificuldades ou necessidades especiais. No entanto, para que seja gerenciada adequadamente, os candidatos 
deverão respeitar os critérios e normas descritas a seguir.  
 
1.  Candidatas nutrizes mães de bebês com idade inferior a 1 ano por ocasião da aplicação do exame podem 

solicitar concessões para deixar a sala do exame e amamentar seu bebê durante o período de aplicação do 
exame.  

2.  A solicitação para amamentar durante o período de aplicação do exame deve ser feita com antecedência. 
Ela deve ser registrada no formulário de inscrição e acompanhada por documentação que comprove a 
data de nascimento do bebê (por exemplo, cópia da certidão de nascimento ou carta assinada por 
profissional de saúde e indicando a data de nascimento do bebê).  

 



3.  Sem a documentação exigida, a equipe do IBLCE não poderá tomar as providências necessárias para 
acomodar a solicitação. A documentação deve ser enviada juntamente com o formulário de inscrição no 
prazo máximo de 30 de abril. 

4.  Para atender a solicitação de amamentar durante o período de aplicação do exame, um monitor extra 
deverá estar disponível para acompanhar e ficar com a candidata enquanto ela amamenta. Para mães de 
bebês com idade inferior a 1 ano por ocasião do exame, o IBLCE cobrirá o custo de contratação do 
monitor extra. Concessões de amamentação para bebês com idade acima de 1 ano estarão sujeitas a 
cobranças adicionais.  

5.  Enquanto amamenta, a candidata será solicitada a deixar a sala do exame e alimentar seu bebê em um 
local distante o suficiente da sala do exame para não perturbar os demais candidatos.  

6.  A candidata deve decidir antes do dia do exame se ela vai ou não querer amamentar seu bebê. O IBLCE 
não pode oferecer uma sala exclusiva para candidatas que solicitem pausas para amamentar, e os bebês 
não poderão estar com as mães na sala do exame. A equipe do IBLCE entrará em contato com a 
candidata para acertar os detalhes da concessão para amamentação.  

7.  É responsabilidade do acompanhante responsável pelo bebê trazer o bebê até o local destinado à 
amamentação. A candidata não poderá utilizar o celular para chamar o acompanhante. Apenas o bebê e 1 
(um) acompanhante poderão entrar nas dependências do local do exame.  

8.  Se solicitado pela candidata nutriz, um período de tempo adicional de no máximo 30 minutos durante o 
intervalo de almoço, e no máximo 30 minutos após o término da sessão da tarde, será concedido a 
candidatas que fizerem pausas para amamentar. O intervalo de almoço será adequado, porém um pouco 
mais curto, para candidatas que solicitarem tempo adicional para a realização do exame.  

9. O monitor designado acompanhará e permanecerá com a candidata enquanto ela amamenta seu bebê. O 
tempo de início e o tempo final de amamentação serão registrados pelo monitor.  

10. O monitor não estará disponível para ajudar no cuidado com a criança.  
11. Qualquer dúvida ou pergunta sobre essa concessão deve ser enviada para o e-mail exam@iblce.org.  
 
Procedimentos no dia do exame 
 
Para oferecer um ambiente o mais livre possível de distrações, assim como para evitar fraudes (“cola”) ou 
outras ameaças à segurança do exame, os candidatos devem seguir algumas regras descritas a seguir.  
 
Abstenção  
 
Se você não comparecer ou não tiver seu nome conferido na lista de inscritos no dia do exame, você perderá 
quaisquer direitos de receber reembolso das taxas do exame. Não haverá exceções a esta regra.  
 
Atraso 
 
Programe-se para chegar ao local do exame com uma margem de tempo confortável. Uma vez que os nomes 
de todos os candidatos tiverem sido conferidos na lista de inscritos e a porta da sala for fechada, ninguém 
mais poderá ter acesso à sala de exame. Caso chegue atrasado ao local do exame, você não poderá realizar o 
exame e perderá quaisquer direitos de receber reembolso das taxas do exame. Não haverá exceções a esta 
regra. 
 
Identificação obrigatória no dia do exame 
 
Para ser admitido à sala de exame, você deve apresentar DOIS (2) documentos de identificação. Ambos os 
documentos de identificação devem ser atuais e incluir seu nome e assinatura. Você deverá assinar uma lista 
para a verificação da assinatura. O PRINCIPAL documento de identificação DEVE ter uma fotografia 
atual, seu nome e sua assinatura. Os documentos a seguir serão aceitos como documento principal:  
o carteira de motorista com foto  
o cédula de identidade com foto  
o passaporte com foto 
o certificado de reservista com foto 
o carteira profissional ou carteira de seu conselho profissional, com foto 



 
O SEGUNDO documento de identificação DEVE conter nome e assinatura, de forma a permitir verificação 
da assinatura. Por exemplo, você pode trazer um dos seguintes documentos como segundo documento de 
identificação:  
o cartão de crédito com assinatura  
o cartão de CPF 
 
 

• Caso o nome constante no SEGUNDO documento de identificação seja diferente do nome 
constante no PRINCIPAL documento, você deverá trazer algum documento que ofereça evidência 
da mudança de nome (por exemplo, certidão de casamento, sentença ou pedido de divórcio, etc.).  

 
Monitores  
 
Cada sala de exame será supervisionada e monitorada por um ou mais monitores. Todos os candidatos devem 
seguir as regras anunciadas pelos monitores. Embora algumas regras possam parecer desnecessárias a alguns 
candidatos, elas foram elaboradas e implementadas para garantir que a realização do exame seja o mais livre 
possível de distrações e que todos os candidatos sejam tratados de forma justa. Os monitores irão monitorar a 
sala à procura de qualquer sinal de fraude (“cola”) ou outro comportamento inadequado.  
 
Uso de celulares e outros equipamentos eletrônicos  
 
O uso de equipamentos eletrônicos tais como telefones celulares não são permitidos durante o período de 
aplicação do exame. Candidatos que forem flagrados em posse de tais equipamentos durante a aplicação do 
exame serão convidados a se retirar da sala imediatamente. Não haverá exceções a esta regra.  
 
Os candidatos poderão trazer telefones celulares para o local de realização no dia do exame; no entanto, 
telefones celulares devem ser desligados e deixados no local designado para tal durante a realização do 
exame. No dia do exame, o monitor irá especificar onde os candidatos poderão deixar seus pertences 
pessoais tais como bolsas, telefones celulares, mochilas, remédios, etc. Os candidatos poderão usar seus 
telefones celulares durante o intervalo de almoço. No retorno dos candidatos para a segunda parte do exame, 
à tarde, os telefones celulares novamente deverão ser desligados e deixados no local designado pelo monitor.  
 
Estacionamento 
 
Vários locais de realização do exame não oferecem estacionamento grátis. Os candidatos ficam responsáveis 
pelas despesas com estacionamento resultantes da inscrição no exame.  

 
Almoço 
 
A disponibilidade de restaurantes ou lancherias nas proximidades do local do exame não pode ser garantida. 
Recomenda-se que cada candidato traga seu almoço. Todos os candidatos devem deixar a sala do exame 
durante o intervalo de almoço; não é permitido comer ou beber na sala do exame.  
 
Conforto 
 
Vista-se confortavelmente de acordo com a temperatura do local. As temperaturas da sala do exame podem 
variar ao longo do dia.  
Não utilize perfumes ou sprays/loções perfumadas, uma vez que essas soluções podem causar 
reações alérgicas em alguns candidatos. 
 
Horários e regras de aplicação do exame 
 
Você receberá por escrito o cronograma de atividades e os respectivos horários do dia do exame. Você deve 
tentar chegar ao local de realização do exame aproximadamente 45 minutos antes do horário marcado para o 



início da prova. Não será permitida a entrada de candidatos atrasados. Uma vez que a porta da sala de 
exame for fechada, nenhum candidato poderá ter acesso a ela. Caso haja algum atraso no início das 
atividades, o horário do exame será ajustado de forma que o tempo exato correspondente ao atraso seja 
acrescentado ao final da sessão.  
 
1.  Telefones celulares devem ser desligados e deixados no local designado pelo monitor. O uso de telefones 

celulares ou outros equipamentos eletrônicos durante a aplicação do exame é proibido.  
2.  Não será permitida a entrada de livros (exceto dicionários bilíngues previamente aprovados), câmeras, 

cadernos, gravadores, PDAs (personal digital assistants), computadores ou pagers na sala do exame. 
Candidatos que forem flagrados em posse de tais equipamentos durante a aplicação do exame 
serão convidados a se retirar da sala, sem exceções.  

3.  Apenas candidatos e monitores poderão permanecer na sala do exame. Não será permitida a entrada de 
nenhum visitante.  

4.  Os candidatos deverão permanecer na sala do exame após a conferência de seus nomes na lista de 
inscritos, durante a sessão de instruções fornecidas pelos monitores, até o término do exame. Se 
necessário, os candidatos poderão ir até o sanitário. Não será concedido tempo extra como compensação 
por idas ao sanitário.  

5.  As sessões da manhã e da tarde duram 2 horas e meia cada uma. Não será concedido tempo extra para 
finalizar o exame, a não ser em casos aprovados previamente, baseados em necessidades especiais 
legítimas.  

6.  Candidatos que terminarem o exame antes do final previsto para cada sessão poderão deixar a sala do 
exame. Todos os materiais do exame deverão ser devolvidos ao monitor antes que o candidato deixe a 
sala. O monitor dará instruções específicas a candidatos que terminarem o exame antes do prazo final e 
também sobre a coleta dos materiais do exame. Durante os últimos 20 minutos de cada sessão, nenhum 
candidato poderá deixar a sala.  

7.  Durante o exame, você poderá tomar notas ou fazer cálculos diretamente no caderno do exame. Não será 
permitido o uso de outros papéis.  

8.  Não é permitido conversar com outro candidato durante o exame. Em caso de dúvida, você deve 
levantar a mão e falar com o monitor, discretamente. Falar com outro candidato durante o exame é 
considerado comportamento fraudulento (“cola”).  

9.  Perguntas sobre o formato do exame e sobre a folha de respostas serão respondidas pelo monitor-chefe 
durante a sessão de instruções iniciais. Não é permitido fazer perguntas sobre o conteúdo do exame. 
Os monitores não podem ajudar a interpretar ou esclarecer perguntas do exame, nem definir palavras 
usadas nas perguntas.  

10.  Não haverá tolerância a fraudes (“cola”). O monitor-chefe tem a autoridade de retirar o exame de 
qualquer candidato cujo comportamento apresente algum indício de fraude. Caso você suspeite do 
comportamento de algum candidato, levante sua mão e, discretamente, informe o monitor. É seu dever 
relatar qualquer suspeita de fraude (“cola”).  

11.  Caso você perceba algum erro de impressão ou outra falha no caderno do exame, notifique o monitor. 
Cadernos extras estarão disponíveis para substituição em casos de falha.  

12.  Formulários de avaliação serão distribuídos a todos os candidatos. Siga as instruções com atenção e 
seja breve e direto nas suas respostas. Comentários longos e genéricos não serão levados em 
consideração.  

13.  Uma vez entregues ao monitor, os cadernos do exame e as folhas de resposta não poderão mais ser 
revisados.  

14.  Não será permitido comer, beber ou fumar na sala de exame.  
15.  Há apenas uma resposta correta para cada pergunta do exame. O IBLCE não aplica penalidades/multas 

para respostas erradas, então se sugere fortemente que os candidatos respondam todas as perguntas.  
16.  As folhas de resposta do exame são lidas por computador. É preciso usar lápis; o computador não 

reconhece tinta de caneta. Lápis apropriados à realização do exame serão fornecidos pelo monitor. 
Todas as respostas marcadas erradas, ou alterações de respostas, deverão ser completamente apagadas, e 
não riscadas. Perguntas em que mais de uma opção de resposta tiverem sido marcadas serão computadas 
como incorretas. 

 
 



Políticas e procedimentos de recursos 
 
As políticas e procedimentos descritos a seguir se aplicam ao preenchimento dos critérios de elegibilidade, 
à aplicação do exame, ao sistema de verificação das respostas e aos casos de reteste.  
 
Recursos de elegibilidade ao exame 
 
O programa de certificação do IBLCE vai além do exame para a obtenção do certificado. Trata-se de um 
processo que inclui requisitos de elegibilidade e recertificação constante. Os requisitos de elegibilidade são 
estabelecidos para assegurar que os candidatos estejam razoavelmente bem preparados para o exame em 
virtude de sua formação e experiência. Essas características não garantem que o candidato irá passar no 
exame, mas estão correlacionadas com o resultado do exame.  
 
Avaliar e quantificar a formação e a experiência de um candidato é um processo bastante subjetivo. A 
educação formal é estruturada de forma distinta em diferentes países, e a experiência pode variar 
consideravelmente tanto em termos de qualidade como em quantidade. Devido a esse nível inerente de 
subjetividade, é possível que um candidato seja erroneamente considerado inelegível ao exame.  
 
Candidatos que julgarem que seu formulário de inscrição ou requisitos de elegibilidade tenham sido julgados 
de forma incorreta podem recorrer da decisão e apresentar um recurso de elegibilidade. Candidatos que 
quiserem recorrer devem preencher e enviar o Formulário de Encaminhamento de Recursos de 
Elegibilidade/Eligibility Appeals Form, juntamente com quaisquer taxas aplicáveis, ao Diretor Regional do 
IBLCE. Os requisitos envolvidos nesse processo, inclusive as taxas a serem pagas, são descritos abaixo. 
  
O recurso referente à inelegibilidade de um candidato é, potencialmente, um processo de duas instâncias no 
IBLCE. Todos os recursos começam na primeira instância. Um recurso de primeira instância é endereçado ao 
Diretor Regional. Um candidato que não ficar satisfeito com o resultado do recurso em nível regional pode 
levar o recurso à segunda instância, no nível do Conselho do IBLCE. Recursos de segunda instância são 
avaliados pelo Comitê de Recursos do Conselho do IBLCE. No entanto, um candidato que tiver seu recurso 
de primeira instância negado não precisa necessariamente levar o processo à segunda instância. 
 
O primeiro passo para encaminhar um recurso é completar o Formulário de Encaminhamento de Recursos de 
Elegibilidade, disponível no site do IBLCE, e enviá-lo ao Diretor Regional via e-mail ou fax. Uma taxa pré-
paga deve acompanhar recursos em primeira instância, para cobrir os custos relacionados ao processo. A 
avaliação do recurso de primeira instância só será iniciada após o recebimento do formulário e do 
pagamento. Candidatos que não ficarem satisfeitos com o resultado do recurso de primeira instância e 
quiserem encaminhar um recurso de segunda instância devem completar um novo Formulário de 
Encaminhamento de Recursos de Elegibilidade, indicando o status de segunda instância, e pagar uma nova 
taxa. A avaliação do recurso de segunda instância só será iniciada após o recebimento do formulário e do 
pagamento. O Formulário de Encaminhamento de Recursos de Elegibilidade completo deve ser enviado ao 
Diretor Regional, que irá encaminhar o recurso ao Diretor Executivo do IBLCE. O formulário está 
disponível no nosso site e também pode ser solicitado pelo e-mail exam@iblce.org.  
 
Quando um recurso de primeira instância é aprovado, a taxa paga pelo candidato é reembolsada. Quando um 
recurso de segunda instância é aprovado, o valor total referente às duas instâncias é reembolsado. Caso 
contrário, as taxas pagas pelo encaminhamento de recursos não são reembolsadas. Todos os recursos de 
primeira instância devem ser submetidos no prazo de até 2 semanas após a data de recebimento da notificação 
de inelegibilidade. Um recurso de segunda instância deve ser submetido no prazo de até 2 semanas após a 
data de recebimento do resultado do recurso de primeira instância. 
 
Ao avaliar um recurso em duas instâncias, o IBLCE leva em consideração todas as informações relevantes 
disponíveis. Essas informações incluem declarações e testemunhos de tutores, instrutores e supervisores, 
além de outros profissionais que possam comprovar as qualificações do candidato elegível ao exame e a 
documentação comprobatória fornecida pelo candidato juntamente com o Formulário de Encaminhamento 
de Recursos de Elegibilidade.  



 
Ao assinar os formulários de encaminhamento do recurso, o candidato reconhece que a decisão do 
Comitê de Recursos do IBLCE é final e irrevogável.  
 
Reclamações quanto à aplicação do exame, verificação manual de respostas e recursos sobre o 
resultado do exame 
 
O IBLCE faz um esforço significativo para criar um ambiente de teste padronizado e uniforme e para garantir 
a acurácia dos resultados. No entanto, candidatos que julgarem que realizaram o exame sob condições 
adversas ou que os resultados computados estão incorretos podem encaminhar uma reclamação sobre a 
aplicação do exame, solicitar a verificação manual das respostas ou encaminhar um recurso sobre o resultado 
do exame. Candidatos que desejarem recorrer devem preencher e enviar o formulário aplicável, juntamente 
com quaisquer taxas aplicáveis, ao Diretor Regional do IBLCE. Os requisitos envolvidos nesse processo, 
inclusive as taxas aplicáveis, são descritos abaixo. 
 
Reclamações quanto à aplicação do exame  
 
Candidatos que julgarem que seu ambiente de teste ficou aquém dos padrões do IBLCE devem encaminhar 
reclamações ao responsável  durante o exame, documentar a reclamação no formulário de avaliação do exame 
e informar o IBLCE sobre as circunstâncias ao preencher e enviar um Formulário de Reclamação sobre a 
Aplicação do Exame/Exam Administration Complaint Form completo ao Diretor Regional do IBLCE.  
 
A reclamação deve ser o mais específica possível. Por exemplo, se havia muito ruído no local de realização 
do exame, é importante indicar a natureza e a fonte do ruído. A título de exemplo, um candidato poderia 
argumentar que o ruído de uma construção vindo de fora da sala do exame criava um barulho contínuo e alto, 
além de vibrações frequentes, ou talvez que o centro de realização do exame ficava na rota de uma 
ambulância, e que frequentemente havia barulhos altos de sirene. O IBLCE também motiva os candidatos a 
informar a instituição sobre quaisquer práticas administrativas diferentes do cronograma divulgado, por 
exemplo, início do exame após a hora programada.  
 
Não há taxas aplicáveis ao encaminhamento de uma reclamação. O IBLCE reconhece que – e é necessário 
que os candidatos estejam cientes de que –, apesar do intenso planejamento e dos esforços rigorosos feitos 
pelo IBLCE, as condições ambientais podem nem sempre ser ideais ou equivalentes às ideais. Ao 
encaminhar uma reclamação, os candidatos contribuem para aumentar o conhecimento do IBLCE sobre 
possíveis melhorias a serem implementadas.  
 
Se os candidatos acreditam que o ambiente de teste afetou negativamente seu desempenho durante o exame, 
isso deve ser informado ao IBLCE. No entanto, é importante que os candidatos estejam cientes de que não 
serão atribuídos pontos adicionais ao resultado final do exame caso se determine que a sala tinha problemas 
com iluminação, ruído, controle de temperatura ou outra distração ou desconforto físico.  
 
Todas as reclamações devem ser encaminhados até 1 mês após a data de aplicação do exame. Visite nosso 
site ou envie um e-mail para o endereço exam@iblce.org para solicitar um Formulário de Reclamação 
sobre a Aplicação do Exame. Uma vez completo, o formulário deve ser enviado via correio ou fax para o 
Diretor Regional do IBLCE.  
 
Verificação manual de respostas 
 
A verificação das respostas ao exame IBLCE é realizada via leitura óptica das folhas de respostas dos 
candidatos. Todos os candidatos têm suas folhas de respostas avaliadas por computador, e o IBLCE realiza 
procedimentos de controle de qualidade para garantir que todos os resultados estejam corretos. No entanto, 
candidatos que julgarem que não tiveram suas respostas verificadas de forma correta podem solicitar uma 
verificação manual das respostas. Uma taxa pré-paga deve acompanhar a solicitação, para cobrir os custos 
relacionados ao processo. Caso um erro de leitura seja detectado, a taxa será reembolsada; caso contrário, a 
taxa não será reembolsada.  



 
Todas as solicitações de verificação manual de respostas devem ser encaminhadas até 1 mês após a data de 
divulgação dos resultados do exame. Visite nosso site ou envie um e-mail para o endereço exam@iblce.org 
para solicitar o Formulário de Solicitação de Verificação Manual de Respostas/Hand Score Request Form. O 
processo de verificação manual só será iniciado após o recebimento do formulário completo e do pagamento. 
Uma vez completo, o formulário deve ser enviado via correio ou fax para o Diretor Regional do IBLCE.  
 
Recursos sobre o resultado do exame 
 
Candidatos que julgarem que foram reprovados no exame do IBLCE devido a alguma falha do exame ou 
outra irregularidade podem encaminhar um recurso. Qualquer recurso deve ser tão específico quanto possível, 
detalhando o argumento sobre o qual o recurso se baseia. Por exemplo, os candidatos podem argumentar que 
uma pergunta do exame se referia a uma medicação não disponível em seu país, e que por isso aquela questão 
não deveria ser computada em seu resultado. No entanto, os candidatos devem ficar conscientes das medidas 
tomadas pelo IBLCE para garantir que falhas dessa natureza sejam detectadas antes da verificação dos 
resultados finais. Todos os candidatos têm a oportunidade de preencher um formulário de avaliação durante o 
exame para identificar qualquer problema dessa natureza. Além disso, procedimentos de controle de 
qualidade, inclusive revisões linguísticas e culturais das versões traduzidas, são conduzidas tanto antes quanto 
após a aplicação do exame. 
 
O recurso sobre o resultado do exame é, potencialmente, um processo de duas instâncias no IBLCE. Todos os 
recursos começam na primeira instância. Um recurso de primeira instância é endereçado ao Diretor Regional. 
Um candidato que não ficar satisfeito com o resultado do recurso em nível regional pode levar o recurso à 
segunda instância, no nível do Conselho do IBLCE. Recursos de segunda instância são avaliados pelo Comitê 
de Recursos do Conselho do IBLCE. No entanto, um candidato que tiver seu recurso de primeira instância 
negado não precisa necessariamente levar o processo à segunda instância. 
 
O primeiro passo para encaminhar um recurso é completar o Formulário de Encaminhamento de Recursos 
sobre o Resultado do Exame/Exam Outcome Appeals Form e enviá-lo ao Diretor Regional via e-mail ou fax. 
Visite nosso site ou envie um email para o endereço exam@iblce.org para solicitar o formulário. Uma taxa 
pré-paga deve acompanhar o recurso em primeira instância, para cobrir os custos relacionados ao processo. 
A avaliação do recurso de primeira instância só será iniciada após o recebimento do formulário e do 
pagamento. Candidatos que não ficarem satisfeitos com o resultado do recurso de primeira instância e 
quiserem encaminhar um recurso de segunda instância devem completar um novo Formulário de 
Encaminhamento de Recursos sobre o Resultado do Exame, indicando o status de segunda instância, e pagar 
uma nova taxa. A avaliação do recurso de segunda instância só será iniciada após o recebimento do 
formulário e do pagamento. O Formulário de Encaminhamento de Recursos sobre o Resultado do Exame 
completo deve ser enviado ao Diretor Regional.  
 
Quando um recurso de primeira instância é aprovado, a taxa paga pelo candidato é reembolsada. Quando um 
recurso de segunda instância é aprovado, o valor total referente às duas instâncias é reembolsado. Caso 
contrário, as taxas pagas pelo encaminhamento de recursos não serão reembolsadas. Todos os recursos de 
primeira instância devem ser submetidos no prazo de até 1 mês após a data de divulgação dos resultados do 
exame. Um recurso de segunda instância deve ser submetido no prazo de até 1 mês após a data de 
recebimento do resultado do recurso de primeira instância. 
 
Ao avaliar um recurso em duas instâncias, o IBLCE leva em consideração todas as informações relevantes 
disponíveis, incluindo avaliações feitas ao exame, estatísticas de desempenho, relatórios dos monitores 
sobre o exame e quaisquer informações relevantes adicionais que o candidato tenha interesse em apresentar.  
 
Ao assinar os formulários de encaminhamento de recurso, o candidato reconhece que a decisão do 
Comitê de Recursos do IBLCE é final e irrevogável.  
 



Política de reteste 
 
Não há limite para o número de vezes que um candidato reprovado pode refazer o exame de certificação do 
IBLCE. Os candidatos que planejam fazer o exame novamente em anos posteriores devem revisar 
cuidadosamente o relatório de resultados do exame e adquirir formação nas áreas do exame em que seu 
desempenho foi ruim. Para ser elegível a uma nova edição do exame, o candidato deve preencher os requisitos 
de elegibilidade então em vigor, enviar o formulário de inscrição correspondente ao ano no qual irá prestar o 
exame e pagar novamente a taxa de inscrição aplicável. 
 
 
Notificação dos resultados do exame 
 
Os resultados oficiais do exame serão enviados aos candidatos na segunda quinzena de outubro. Todos os 
resultados são enviados juntos, no mesmo dia, mas o tempo de chegada até o candidato inevitavelmente 
terá variações conforme o destino. Os candidatos que passarem no exame também receberão seu 
Certificado Internacional de Consultor em Amamentação e o cartão de identificação emitido pelo IBLCE 
juntamente com o relatório de resultados.  
 
Nos Materiais de Admissão, os candidatos serão informados da data exata em que os resultados do exame 
serão enviados aos candidatos e receberão um Código de Resultados do Exame, de uso pessoal e exclusivo. 
No mesmo dia em que os relatórios de resultado forem enviados via correio, uma lista de aprovados e 
reprovados será publicada em nosso site, cujo resultado poderá ser identificado por cada candidato 
utilizando o seu Código de Resultados do Exame.  

 
Observação: Guarde seu Código de Resultados do Exame em um local seguro. Não poderemos 
substituir códigos perdidos ou extraviados. Os resultados do exame não estarão disponíveis antes de 
meados de outubro e não poderão ser informados em qualquer momento por telefone. Os resultados 
são mantidos em sigilo no IBLCE e não serão divulgados a ninguém a não ser ao próprio candidato. 
Os resultados do exame de qualquer candidato com inscrição incompleta (por exemplo, falta de 
documentação solicitada e/ou pagamento integral) não serão divulgados até que a situação esteja 
regularizada. 

 
 
Lista de aprovados (Certificado Internacional de Consultor em Amamentação) 
 
O IBLCE se reserva o direito de publicar os nomes dos profissionais aprovados, que obtiveram o Certificado 
Internacional de Consultor em Amamentação, como medida de proteção pública. Os nomes dos consultores 
são listados no site www.ams.iblce.org. Os nomes dos candidatos que passarem no exame de 2011 serão 
adicionados à Lista de Aprovados do IBLCE. 
 
 



Taxas do exame IBLCE 2011  
 
A tabela a seguir mostra as taxas do Exame IBLCE 2011 para candidatos residentes no Brasil (todos os 
valores são apresentados em dólares norte-americanos).  
 
Taxa de inscrição para o primeiro prazo (28 de fevereiro)  US$ 115  
Taxa de inscrição para o segundo prazo (31 de março)  US$ 125  
Taxa de inscrição para o prazo final (30 de abril)  US$ 145  
Taxa administrativa não reembolsável para candidatos inelegíveis  Uma taxa de US$ 25 será 

deduzida do valor pago; o restante 
será reembolsado ao candidato via 
fatura do cartão de crédito 

Taxa administrativa não reembolsável para formulários de inscrição incompletos  US$ 25  
Taxa de serviço para cartão recusado ou limite de crédito insuficiente US$ 25  
Taxa de serviço para emissão de segunda via de recibo  US$ 15  
Taxa referente a recursos de inelegibilidade  US$ 25  
Taxa referente a recursos sobre o resultado do exame US$ 25  
Taxa para verificação manual de respostas  US$ 25  
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O EXAME IBLCE 2011 
Data do exame: 25 de julho de 2011 
Leia o Manual do Candidato (Grupo 1) antes de preencher este formulário      
 
Seção 1: NOME PARA INCLUSÃO NO CERTIFICADO: Escreva seu nome EM LETRAS MAIÚSCULAS, na forma exata como você deseja que ele conste no 
Certificado Internacional de Consultor em Amamentação (IBCLC). Insira apenas uma letra, espaço ou sinal de pontuação em cada um dos quadrados abaixo. 

   
Seção 2: NOME CONFORME DOCUMENTO DE IDENTIDADE: Escreva seu nome EM LETRAS MAIÚSCULAS, de forma idêntica ao que consta em seu documento de identidade 
com foto (cédula de identidade, carteira profissional, etc.). Insira apenas uma letra, espaço ou sinal de pontuação em cada um dos quadrados abaixo. 

 
SOBRENOME  
NOME 
 
  
Seção 3: ENDEREÇO DE E-MAIL: Informe um endereço de e-mail que você acesse regularmente. Insira apenas uma letra ou sinal de pontuação em cada um dos quadrados 
abaixo. 

 
Seção 4: ENDEREÇO RESIDENCIAL:          Seção 5:  NÚMEROS DE TELEFONE: Inclua o código de área. 
ENDEREÇO: ____________________________________________________________       COMERCIAL: _________________________________ 

_______________________________________________________________________        RESIDENCIAL: _______________________________ 

CIDADE: _________________________________ ESTADO (sigla): _______________        CELULAR:___________________________________                  
CEP: __________ - __________   PAÍS: _________________________________      

 
Seção 6: OUTRAS INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO: Informe a forma de tratamento preferida, sexo, nome anterior (por exemplo, de solteira), se houver, e data de 
nascimento.  
 
FORMA DE TRATAMENTO (circule uma opção)    Srta.     Sra.    Sr.    Dra.    Dr.    Outro:_____    SEXO       Feminino        Masculino  

NOME ANTERIOR (por exemplo, de solteira) ___________________________________________ DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA) ______________ 

 
 
 

                            

                         

                         

                            

USO EXCLUSIVO DO IBLCE (NÃO ESCREVA NADA AQUI)

DatPost _____ Valor US$ ___  FormaPag: Cartão de crédito 

Grupo  ___ DeclaComp ___  RespSim ___ HorasCA ___ EduLact ___ HorasIncompEduLact ___ Lido por ___   

Situações Especiais __________________________________________Formcompleto ___Conferido por ________________ 

For office use only: 
Prelim data  Final data 
Audit    Audit Comp 
Audit – Date informed



 

Page 2 of 5 

Escreva seu nome: _________________________________________________  
 
Seção 7: LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME: Consulte a lista dos locais de realização do exame no Manual do Candidato e escreva o nome da cidade onde 
você fará o exame:          
   Cidade de realização do exame:________________________________ 
 
Seção 8: CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME: Consulte o Manual do Candidato para obter maiores detalhes. A não inclusão de 
documentação comprobatória ou descrição detalhada poderá causar atraso no processamento de seu formulário de inscrição e ocasionar a cobrança de taxas 
adicionais. 
  Declaro apresentar/necessitar de condições especiais para realizar o exame. Entendo que devo descrever em detalhe essas condições e apresentar 
documentação comprobatória como justificativa. Entendo também que, caso meu pedido seja baseado em alguma incapacidade, devo incluir uma 
correspondência oficial, assinada pelo profissional de saúde responsável por minha atividade, com explicações sobre a natureza e extensão dessa incapacidade, 
o tipo de acomodação necessária e detalhes sobre qualquer outro auxílio necessário. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Seção 9: IDIOMA DE REALIZAÇÃO DO EXAME: Você realizará o exame em uma língua diferente do português?  

  Não    Sim - qual? _________________________ 

Seção 10: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE PARA O EXAME: Os candidatos devem PREENCHER todos os requisitos de 
elegibilidade antes de realizar sua inscrição para o exame. Assinale o quadro abaixo para confirmar que você preencheu todos os requisitos de elegibilidade para 
o exame. Candidatos que não conseguirem preencher todos os requisitos antes da inscrição não poderão realizar o exame e, por esse motivo, pagarão uma taxa 
administrativa não reembolsável. 
 

  DECLARO TER PREENCHIDO todos os requisitos do Grupo 1 antes de submeter minha inscrição para o exame IBLCE 2011.  
 
Seção 11: REFERÊNCIAS: Forneça as informações solicitadas para duas (2) pessoas que possam comprovar sua experiência clínica específica em 
amamentação. 

1.  Nome:________________________________________________________ Estado/País: ____________________________________________________ 
  
Telefone para contato:_____________________________________________ E-mail__________________________________________________________ 
 
2.  Nome:________________________________________________________ Estado/Pais:____________________________________________________  
 
Telefone para contato:_____________________________________________ E-mail_________________________________________________________ 
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Escreva seu nome:_____________________________________________________  
 
Seção 12: EXPERIÊNCIA CLÍNICA EM AMAMENTAÇÃO: Você deve descrever abaixo, no mínimo, 1.000 horas de experiência clínica no cuidado de famílias que estão 
amamentando, iniciando pela experiência mais antiga até a mais atual. Essa experiência deve ter sido obtida ao longo de até 5 (cinco) anos antes do exame. Se necessário, use 
uma folha adicional. Experiências obtidas antes de janeiro de 2006 não poderão ser utilizadas como qualificação para o exame. 

1 
 
 
 
 

Nome e cidade de seu(s) local (is) de trabalho 

2 
 
 
 

Data 
inicial 

3 
 
 
 

Data  
final 

4 
Número 

médio de 
horas 

trabalhada
s por 

semana 

5 
% do tempo  

gasto em 
atividades 

assistenciais em 
amamentação 
por semana 

6
Número de horas 

de 
atividades 

assistenciais em 
amamentação 

por  
semana 

7 
 
 

Total de 
semanas 

trabalhadas 

8 
Total 

de horas de 
atividades 

assistenciais 
em 

amamentação 
        

        

        

        

        

     Total geral de horas de 
atividades assistenciais em 

amamentação 

 

 
Seção 13: FORMAÇÃO EM AMAMENTAÇÃO: Você deve descrever abaixo, no mínimo, 45 horas de atividades de ensino em lactação e amamentação que tenham sido obtidas 
ao longo de até 5 (cinco) anos antes do exame, iniciando pela atividade mais antiga até a mais atual. Se necessário, use uma folha adicional. Atividades de ensino obtidas antes 
de janeiro de 2006 ou após 24 de julho de 2011 não poderão ser utilizadas como qualificação para o exame. 

Data em que 
concluiu 

a atividade 

 
 

Nome ou título do curso 

Nome do palestrante/tutor 
ou organização 

responsável 

Cidade/estado  
onde a atividade foi 

realizada 

Número  
de horas 
obtidas  

     
     

     

     

     

     

   Total geral de horas obtidas em atividades de 
ensino em amamentação 
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Escreva seu nome:____________________________________________________ 
 
Seção 14: PERGUNTAS BÁSICAS (preenchimento obrigatório): Responda todas as cinco perguntas apresentadas a seguir, circulando, em cada uma, a resposta que se aplica 
a você. Caso você responda “SIM” a qualquer uma das perguntas, forneça algum esclarecimento e informe o status atual do caso em questão no espaço disponível abaixo. Se 
outras informações forem necessárias, o IBLCE entrará em contato com você individualmente e solicitará essas informações em caráter confidencial. A ausência de resposta a 
uma ou mais perguntas e/ou a falta de esclarecimentos ou informações sobre o status atual para perguntas respondidas afirmativamente (“SIM”) causará atraso no processamento 
de sua inscrição e poderá acarretar a cobrança de taxas adicionais. 

1) Nos últimos dez (10) anos, você foi ou atualmente é dependente de álcool, narcóticos, drogas ilícitas ou qualquer outra substância que impeça ou limite – ou, caso essa 
dependência não tenha sido tratada, que possivelmente impeça ou limite –, mesmo que levemente, sua habilidade física ou mental de exercer os deveres essenciais (veja 
lista na pergunta 3, abaixo) de um profissional de saúde, consultor em amamentação ou conselheiro em amamentação?   SIM  NÃO  

2) Você sofre atualmente de alguma doença crônica ou grave que particularmente impeça ou limite – ou, caso não tratada, possivelmente impeça ou limite –, mesmo que 
levemente, sua habilidade de exercer os deveres essenciais (veja lista na pergunta 3, abaixo) de um profissional de saúde, consultor em amamentação ou conselheiro em 
amamentação?               SIM  NÃO 

3) Alguma vez você foi condenado por algum crime (excluindo ofensas menores no trânsito) que, por sua natureza, seja especificamente relacionado ou tenha importância 
específica para a avaliação de sua habilidade e confiabilidade para exercer qualquer um dos deveres essenciais de um profissional de saúde, consultor em amamentação 
ou conselheiro em amamentação? Esses deveres incluem: (1) obrigação de preservar o sigilo de seu cliente/paciente; (2) obrigação de atuar com dedicação adequada; 
(3) obrigação de oferecer serviço capacitado; (4) obrigação de manter sua integridade pessoal; (5) obrigação de se reportar de maneira confiável e respeitosa ao sistema 
de saúde; (6) obrigação de proteger as normas da profissão de consultor em amamentação; (7) obrigação de exercer uma prática profissional independente e evitar 
conflito de interesses; (8) obrigação de seguir o código de ética e disciplinar do IBLCE; e (9) obrigação de promover, proteger e apoiar a amamentação.   
                SIM  NÃO 

4) Alguma vez você respondeu a algum processo por má prática, para o qual ações disciplinares foram tomadas? Tais ações incluem, mas não se limitam a, revogação de 
sua licença de trabalho por consequência de ações, orientações ou práticas realizadas durante sua atuação como profissional de saúde, consultor em amamentação ou 
conselheiro em amamentação, ou ainda devido a outras ações relacionadas à área da saúde (incluindo, mas não se limitando a, queixas em seu local de trabalho ou 
perante órgão administrativo, conselho profissional, tribunal ou juizado de causas especiais).      SIM  NÃO 

5) Atualmente, você está respondendo a algum processo por má prática, para o qual ações disciplinares foram tomadas? Tais ações incluem, mas não se limitam a, 
revogação de sua licença de trabalho por consequência de ações, orientações ou práticas realizadas durante sua atuação como profissional de saúde, consultor em 
amamentação ou conselheiro em amamentação, ou ainda devido a outras ações relacionadas à área da saúde (incluindo, mas não se limitando a, queixas em seu local de 
trabalho ou perante órgão administrativo, conselho profissional, tribunal ou juizado de causas especiais).     SIM  NÃO 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Escreva seu nome:____________________________________________________ 
 
Seção 15: TERMOS E CONDIÇÕES: Leia atentamente as declarações a seguir e, depois, inclua a data e sua assinatura no final da página. Fica estabelecida a 
Corte de Justiça do Condado de Fairfax, Virginia, EUA, para resolver, caso houver, qualquer dúvida ou litígio jurídico oriundo este documento. A ausência de 
assinatura ou data no final desta página causará atraso no processamento de sua inscrição e poderá acarretar a cobrança de taxas adicionais. 

ESTOU ME INSCREVENDO para realizar o exame do IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners) para obter o Certificado Internacional de 
Consultor em Amamentação emitido por essa instituição. Entendo que o exame é realizado somente uma vez ao ano (última segunda-feira do mês de julho) e 
que é oferecido somente no formato de questões de escolha múltipla. 

ASSEGURO QUE as informações fornecidas neste formulário de inscrição são verdadeiras e incluem todos os dados relevantes. 

ENTENDO QUE minha inscrição poderá ser submetida à auditoria. Caso minha inscrição seja auditada, poderei ser solicitado a fornecer informações e 
documentos que comprovem minha qualificação. Também entendo que, caso as informações e a documentação que eu vier a fornecer não sejam suficientes, 
não serei autorizado a prestar o exame. 

CONCORDO COM os valores das taxas de inscrição para o exame IBLCE, com os prazos e datas-limites para inscrição e com todas as normas relevantes para 
a inscrição, pagamento e contestação, conforme descrito no Manual do Candidato e no formulário de pagamento. Entendo que estarei sujeito às consequências 
cabíveis caso eu não cumpra essas normas. 

ESTOU CIENTE E DE ACORDO QUE, se eu passar no exame, meu nome fará parte de uma lista de consultores em amamentação e que o IBLCE se reserva ao 
direito de confirmar os dados dos indivíduos certificados como medida de proteção do interesse público.   

CONCORDO EM seguir o Código de Ética dos consultores em amamentação durante o período de minha certificação e seguir os Procedimentos Disciplinares do 
IBLCE por qualquer violação do referido Código de Ética. Caso surja alguma queixa sobre minha conduta ética, entendo que terei a obrigação de participar e 
cooperar no processo disciplinar (consulte o site www.iblce.org e obtenha uma cópia do Código de Ética e dos Procedimentos Disciplinares do IBLCE – por 
enquanto disponíveis apenas em inglês; versão em português em construção). 

RENUNCIO, CONSCIENTEMENTE E POR LIVRE VONTADE, quaisquer direitos que eu possua por lei para requerer, revisar ou receber qualquer informação 
específica quanto à redação ou conteúdo de questões do exame, ou de figura ou conteúdo de fotografia integrante do banco de dados do exame IBLCE, pois 
reconheço que o IBLCE deve manter essas informações em sigilo para preservar a integridade do processo do exame. 

ESTOU DE ACORDO QUE, após revisar minha inscrição e a documentação anexa, o IBLCE poderá solicitar informações adicionais, caso seja apropriado, para 
verificar as informações que forneci e confirmar minhas qualidades de conduta e caráter para começar a atuar como consultor em amamentação. Entendo que eu 
posso ser desclassificado caso minha conduta seja imoral, não profissional, desonesta ou inadequada à prática profissional como consultor em amamentação. 

ENTENDO QUE o IBLCE considera que ter uma saúde mental satisfatória é um pré-requisito para a certificação, incluindo ausência de doença mental não 
tratada ou não controlada que impeça ou limite a habilidade do candidato de atuar como consultor em amamentação de maneira competente e profissional, assim 
como a improbabilidade de recidiva de qualquer doença mental prévia. 

ENTENDO QUE o meio principal de contato do IBLCE comigo será por e-mail. Para tanto, entendo que o IBLCE respeita a privacidade dos indivíduos e promove 
uma política de privacidade que assegura que a instituição receba, processe e use as informações pessoais de forma consistente com os mais altos padrões de 
privacidade. (A Política de Privacidade do IBLCE está disponível em inglês no site www.iblce.org; a versão em português encontra-se em construção).   

Assinatura do candidato: ____________________________________________________________________________________  Data: ___/___/______ 



EXAME IBLCE 2011 
FORMULÁRIO DE PAGAMENTO  
Data do exame: 25 de julho de 2011 (segunda-feira)  
 

 
TAXAS APLICÁVEIS A CANDIDATOS BRASILEIROS 

 
A ausência de resposta a qualquer campo abaixo ou o preenchimento incompleto do formulário de inscrição 
causarão atraso no processamento da inscrição e poderão acarretar a cobrança de taxas adicionais. Marque, 
abaixo, a opção correspondente ao prazo que se aplica ao seu caso. 
 
TIPO DE TAXA PRAZO PARA ENVIO VALOR EM DÓLARES

 Primeiro prazo Materiais enviados até 28 de fevereiro de 2011 US$ 115 
 Segundo prazo Materiais enviados até 31 de março de 2011 US$ 125 
 Prazo final Materiais enviados até 30 de abril de 2011 US$ 145 

 

 
Nome completo do candidato, conforme indicado abaixo: 
  
__________________________________________________________________________________________________ 
ÚLTIMO SOBRENOME     NOME E SOBRENOME(S) DO MEIO 
 
A única opção de pagamento para candidatos brasileiros é via cartão de crédito. Preencha os campos abaixo com 
as informações solicitadas. 
 
Valor a ser cobrado: US$ ______________ 
 
Bandeira do cartão (assinale a opção correta): 

 
VISA   MasterCard    American  Express 

 
 

Número do cartão: ______________________________________________ 

Código de segurança: __________   Validade: ____ / ____ 

 

Assinatura do titular do cartão: _______________________________________________________________ 

Nome do titular do cartão: ___________________________________________________________________ 

Endereço do titular do cartão: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Telefone do titular do cartão _________________________________________________________________ 

 
 

ENVIE O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E O FORMULÁRIO DE PAGAMENTO (AMBOS COMPLETOS) 
PARA O SEGUINTE ENDEREÇO: 

IBLCE in the Americas 
A/C Roberto Mário Silveira Issler 

Rua Liberdade, 433/402, Bairro Rio Branco 
CEP 90420-090 - Porto Alegre, RS - Brasil 

 
Ajude um colega: faça uma doação ao MILCC (Monetary Investment for Lactation Consultant Certification, www.milcc.org). 
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