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Nós, da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, entidade que reúne organizações da 
sociedade civil, movimentos, pesquisadores e pessoas de todo o Brasil, parabenizamos o Peru 
pela aprovação do decreto de rótulos frontais de advertência em embalagens de alimentos 
com altos teores de açúcar, gorduras saturadas e sódio, bem como aqueles que contêm 
gorduras trans. As evidências científicas são claras sobre o papel de bebidas e alimentos 
ultraprocessados com altas quantidades de energia, açúcares adicionados, sódio e gorduras 
saturadas no conjunto de determinantes da obesidade e de doenças relacionadas. 

Os rótulos frontais de advertência contribuirão para a redução nos casos de obesidade e 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) ao reduzirem o consumo de açúcar, sódio e 
gorduras saturadas. O consumo excessivo destes nutrientes está relacionado ao 
desenvolvimento de diabetes, danos ao fígado e rins, alguns tipos de câncer, aumento da 
pressão arterial e ao risco aumentado de doenças cardiovasculares e mortalidade por todas as 
causas. 
 

Além disso, os rótulos frontais de advertência contribuirão para que os consumidores 
realizarem escolhas informadas e mais saudáveis: fornecem aos consumidores orientações 
objetivas para a tomada de decisões importantes e causam impacto ao selecionar alimentos 
mais saudáveis por meio do uso de formatos e cores simples. 
 
Por fim, os rótulos frontais de advertência irão auxiliar o consumidor a adotar 
comportamentos alimentares saudáveis. O aumento da oferta de alimentos na categoria dos 
ultraprocessados dificulta e confunde o consumidor na escolha de alimentos saudáveis. 
Acrescido a isso, produtos não saudáveis podem apresentar informações nutricionais e de saúde 
enganosas em suas embalagens.  
 

Mais uma vez, parabenizamos o Peru por estar entre os países líderes da região das Américas a 

optar por um sistema de rótulos de advertência frontal que beneficiam o consumidor. 

Comemoramos o robusto critério nutricional e encorajamos o governo a implementar este 

esquema de rótulos frontais de advertência em duas fases, com parâmetros de nutrientes 

mais rigorosos na segunda fase, a fim de alcançar o pleno impacto da medida. Estamos 

confiantes a respeito do impacto desta lei sobre a processamento de alimentos no Peru e na 

alimentação e saúde de sua população, assim como na contribuição para o avanço de medidas 

semelhantes nos demais países do continente. 

 


