
    As autoridades de cada país, tendo como

base as diretrizes da FAO, devem impor

padrões de qualidade a serem inspecionados,

considerando os riscos físicos, químicos e

biológicos do alimento.

    Isto serve para assegurar a inocuidade da

carne produzida e a confiabilidade dos países

importadores e consumidores finais. 

    A privatização de determinadas escalas da

inspeção vem sendo aplicada em alguns

países para racionalizar a mão-de-obra do

médico veterinário oficial, permitindo a ele

focar ainda mais a sua atenção nos perigos e

pontos críticos de controle inerentes à

industrialização da carne.
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O governo através dos
serviços veterinários

oficiais, é responsável por
preservar a higiene deste

produto, com vistas à
manutenção da saúde

humana e animal



    Um aumento de eficácia e

consistência  das  auditorias  e aplicação é

uma necessidade para ganhar a confiança do

consumidor, para isso estão surgindo  novos

modelos institucionais, que focam

principalmente em análises de risco para a

realização de procedimentos.

    As autoridades competentes devem

utilizar outros componentes para análise de

riscos, como gestão de riscos e comunicação

de riscos.  Elas estão enfrentando demandas

crescentes de habilidade técnica para criar

novas normas.

    Uma maior ênfase está sendo dada à

comunicação de risco na maioria dos países,

e as autoridades competentes estão

aprendendo lições importantes na tradução

de informações complexas de higiene em

mensagens compreensíveis e disponíveis

para o público em geral.

Confiança do
consumidor

    Para conferir uma segurança alimentar dos

produtos cárneos, provenientes da higiene é

necessário o desenvolvimento de padrões

específicos compreendendo a produção e

consumo da carne, tornando mais genérica

possível toda a estrutura do processo,  por

isso se fez necessária a criação da  “Lei Geral

dos alimentos" que promove  uma

padronização do processo de higiene das

carnes.

Segurança alimentar

Sistema de garantia de
qualidade (QA)

    O QA é um conjunto de ações para

implementar a garantia da qualidade

seguindo os padrões internacionais aceitos,

como a ISO. A ISO 8402 aponta que  o

controle de qualidade são as atividades

planejadas    sistemáticas  dentro de um

sistema de qualidade oferecendo confiança

de que a empresa  seguiu os requisitos de

qualidade.

A Comissão do Codex
Alimentarius (CAC) é a principal
agência definidora dos padrões

para alimentos no comércio
internacional. Ele representa
uma junção de esforços com
OMS e FAO para formalizar e

adequar os padrões
internacionais de alimentos

garantindo a proteção da saúde
pública além da qualidade dos

alimentos. 

    As autoridades competentes ainda
enfrentam alguns desafios na
administração de sistemas modernos de
higiene de carne 

1. Facilitar novas tecnologias.   
2. Prevenir a contaminação intencional,
por meio de novos padrões alimentares 
3. Níveis aumentados de vigilância
epidemiológica e preparação para a
saúde animal.  


