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A produção de carne de frango vem se destacando consideravelmente nas 
últimas décadas, especialmente pelo seu valor nutritivo e por possuir bom preço 
comercial. Além disso, o Brasil ocupa a terceira posição mundial na produção avícola 
e o primeiro lugar como exportador, o que legitima a importância econômica deste 
produto para o país. No entanto, algumas situações podem reduzir o potencial 
produtivo de granjas e abatedouros-frigoríficos, tais como as condenações parciais e 
totais de carcaças realizadas pelos programas de controle de alimentos de origem 
animal. Nesse sentido, este estudo objetivou identificar as principais causas de 
condenações totais e parciais relatadas no Brasil, Canadá, Estados Unidos da 
América e na União Europeia. De acordo com a literatura, as principais causas de 
condenações parciais no Brasil são geralmente relacionadas ao manejo inadequado 
na criação ou no período pré-abate, como a contaminação de material fecal e biliar 
das carcaças de aves; contusões/fraturas oriundos de erros no processo de apanha 
dos animais; e celulite, ocorrida previamente por uma porta de entrada para 
microrganismos. Em relação as causas de condenações totais, destacam-se 
novamente a contaminação, a caquexia e o aspecto repugnante. No cenário 
internacional (Canadá, Estados Unidos da América e União Europeia) as 
condenações caracterizadas como tecnopatias são menos valorizadas pois não estão 
relacionadas com agentes patogênicos e consequentemente com riscos à saúde 
pública, outorgando esta responsabilidade para os programas de autocontrole das 
indústrias. Com isso, afecções cuja análise de risco seja alta ou média para a saúde 
do consumidor, são mais frequentes causas de condenações dos órgãos oficiais 
nestes países. Desse modo, destacam-se as causas de condenação total as afecções 
com comprometimento sistêmico, associadas a agentes patogênicos como celulite, 
aerossaculite e caquexia. Com base no exposto, os países considerados importantes 
na produção avícola possuem distintos critérios de condenações de carcaça de frango 
de corte.  

 


