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PREVENÇÃO DE FRAUDE EM ALIMENTOS:

Ana Cristina Lopes Barbosa, PhD
Scientist at USP-Brasil
acl@usp.org

Soluções e ferramentas práticas
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� Introdução U.S. Pharmacopeia (USP)

� Fraude de alimentos

� Soluções e ferramentas práticas

� Banco de dados de fraude de alimentos v2.0                                            

Agenda
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MISSÃO
Melhorar a saúde Global através de normas
públicas e programas relacionados que
ajudam garantir a qualidade, segurança e o
benefício de medicamentos e alimentos.
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� Trabalha com mais de 
900 cientistas, 
profissionais e 
reguladores para 
revisar os padrões que 
ajudam a proteger a 
saúde pública

� Reconhecida 
internacionalmente e 
com foco global

Sobre a USP 

� Mais de 1.000 
funcionários em todo o 
mundo

� Instalações de 
laboratório nos EUA, 
Índia, China, Brasil e 
Gana

� Escritórios na Suíça, 
Etiópia, Indonésia, 
Filipinas e Nigéria

� Fundada em 1820, sem 
fins lucrativos, privada, 
independente e 
autofinanciada

� Organização baseada 
em valores focada em 
capacitar seus 
funcionários e 
voluntários
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A USP inaugurou seu terceiro laboratório e escritór io internacional em São 
Paulo, Brasil, em agosto de 2008.

USP-Brasil

� A USP-Brasil apoia a saúde pública no Brasil e nos 
muitos países para os quais o Brasil exporta produtos 
farmacêuticos:

� Desenvolvimento de testes colaborativos de Padrões de 
Referência da USP 

� Fornecer programas de educação, treinamentos 
personalizados e melhores práticas compartilhadas 
nacionalmente

� Fornecer serviço técnico e assistência diretamente ao 
usuário com os padrões da USP

USP-Brazil, Barueri, Sao Paulo
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Compendios, Padrões de Referência USP, e os
Programas de Verificação e de Saúde Pública Global
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Programa de alimentos da USP

O Programa de alimentos da USP é um recurso global para as 
soluções de segurança e integridade dos alimentos, incluindo 

padrões, ferramentas e serviços baseados na ciência para 
melhorar a confiança na cadeia global de fornecimento de 

alimentos
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>60 Expert Volunteers Supporting USP’s Food Program

� USP Food Ingredients Expert Committee

� USP Olive Oil Authenticity and Quality Expert Panel

� USP Food Adulterants Hazards Identification Expert Panel

� USP Food Adulteration Expert Panel

� USP Non-Targeted Methods for Milk Ingredients Expert Panel

USP Food Science Volunteers
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�Ocorre frequentemente e 
muitas vezes não é detectado

� Impacto na Saúde Pública

� Impacto da marca

� Implicações legais

�Reduz confiança do 
consumidor

9

Fraude em Alimentos
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A falsificação intencional do conteúdo ou identidade
verdadeira de um produto ou ingrediente de alimentos
para ganho econômico.

O que é fraude de alimentos?

Autêntico
Pimenta do reino

Adulterado
25% sementes de papaia
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Diluição ou 
Substituição

Realce artificial Uso de biocidas não
aprovados, não

declarados ou proibido

Remoção de 
constituintes 
autênticos

Informação *falsa* 
do valor 

nutricional

Alegação 
fraudulenta no 

rótulo

Formulação de 
um produto *falso*

O que é fraude em alimentos?

Falsificações e 
mercado negro
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"A análise de perigo deve considerar os riscos que podem estar presentes

nos alimentos porque eles ocorrem naturalmente, são introduzidos sem

intenção ou são intencionalmente introduzidos para fins de ganho

econômico".

“Nós continuamos a acreditar que os perigos que podem ser

intencionalmente introduzidos para o ganho econômico precisarão de

controles preventivos em raras circunstâncias, geralmente em casos onde

houve um padrão de adulteração economicamente motivada no passado".

12

Federal Register Volume 80, Number 180 (Thursday, September 17, 2015)
Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk-Based Preventive Controls for Human Food; Final Rule

Regras de Controles Preventivos da FDA
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Nome da cláusula Requerimento

Fraude de Alimentos
Avaliação de 
vulnerabilidade

A norma exigirá que a organização tenha uma avaliação 
documentada de vulnerabilidade de fraude  de alimentos para 
identificar potencial vulnerabilidade e priorizar medidas de controle 
de vulnerabilidade de fraude alimentar.

Fraude de Alimentos
Plano de Controle de 
Vulnerabilidade

A norma exigirá que a organização tenha um plano documentado 
que especifique as medidas de controle que a organização 
implementou para minimizar os riscos para a saúde pública a partir 
das vulnerabilidades identificadas de fraude de alimentos.

GFSI - Requisitos na avaliação
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Soluções de Segurança e Integridade dos Alimentos

Food Fraud Database v. 2.0

Food Fraud Mitigation Guidance

Food Fraud Mitigation Training 
and Advising  Services
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�1,200+ monografias

�É um compêndio de normas reconhecidos internacional/e 
com métodos, especificações e padrões de referência para
ingredientes alimentares

�Verificar a identidade, qualidade e pureza dos ingredientes

�Definir “food-grade”

15

Food Chemicals Codex (FCC) e Padrões de 
Referência USP
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FCC Online

� Descrição
� Identificação
� Ensaio
� Impurezas
� Testes Específicos
� Outros requerimentos
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Estrutura para como projetar o seu próprio 
sistema adaptado de mitigação de fraude 
de alimentos e plano controle baseado em 
avaliações de vulnerabilidade e impacto

USP Food Fraud Mitigation Guidance  
www.foodfraud.org

Guia de Mitigação de Fraude de Alimentos da USP
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Avaliação vulnerabilidade - fatores que contribuem
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Avaliação de impacto de ingredientes

Identificar 
adulterantes 
conhecidos e 
potenciais

20
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Figura final do guia de mitigação de 
fraude de alimentos

21

Combine avaliações de 
vulnerabilidade e impactos para 

criar uma pontuação de risco 
"geral", que pode então ser usada 

para tomar as decisões sobre 
mitigação
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“Universe”
of ingredients

Ingredients with
potential risks

Ingredients with
greatest risks

“Short list” of
ingredients with 

unacceptable risk 
requiring mitigation  plan

Como abordar substâncias/ ingredientes adulterados

Pre-screening step: 
Identify “obvious” 
and emerging 
potential issues

00

Vulnerabilities 
Assessment11

Develop 
Mitigation Plan44

Impact 
Assessment22

Weigh 
Overall Risk33

� USP FFD

� USP FFMG

� USP FFMG
� USP FFD
� USP’s FCC

� USP FFMG

� USP FFMG
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Banco de dados de fraude de alimentos v2.0

• 4 tipos de registro
• Interface online amigável
• Ótima ferramenta de pesquisa
• Recurso no painel de controle com alertas

• Atualizações em tempo real
• Gera relatório de identificação de 

perigo de adulteração
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Endereço dos sites:

http://www.usp.org

http://online.foodchemicalscodex.org

http://www.foodfraud.org
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USP – Brazil Contact information:

Ana Cristina Barbosa
Scientist RSL-Brazil
acl@usp.org
Phone: +55 11 3245 6424 

Contato Curso
uspbrasil@usp.org
Phone: +55 11 3245 6400 


