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Resumo 

Diversos governos já aprovaram legislação contra a produção de ovos em gaiolas e um número 

crescente de grandes varejistas, cadeias de restaurantes e prestadores de serviços no setor alimentício 

em todo o mundo vem optando por ovos produzidos sem o uso de gaiolas. Evidências científicas 

sugerem, com veemência, que a tendência “cage-free” (livre de gaiolas) melhorará a segurança dos 

alimentos. A maioria dos estudos conduzida recentemente em diversos países, comparando a 

contaminação por Salmonella entre sistemas com e sem gaiolas, encontrou maiores taxas de presença 

de Salmonella em galinhas confinadas em gaiolas, sendo a salmonelose uma das principais causas de 

intoxicação alimentar no mundo. Isso tem levado organizações de defesa dos consumidores, como o 

Centro de Segurança dos Alimentos (Center for Food Safety), nos Estados Unidos, a se oporem ao 

uso de gaiolas para galinhas poedeiras. 

 

 

Introdução 

 

O modo como os animais são tratados pode ter sérias implicações à saúde pública. O surgimento do 

vírus da AIDS, por exemplo, que matou cerca de 1,5 milhões de pessoas só em 20131, foi atribuído ao 

abate de chimpanzés para o consumo de sua carne2. O surgimento da SARS (Síndrome Respiratória 

Aguda Grave), que infectou milhares de pessoas no mundo todo, foi relacionado ao mercado de 

animais vivos3. Já a introdução da varíola nos Estados Unidos foi atribuída ao comércio de animais 

exóticos4. Na verdade, muitas das epidemias que atingiram a humanidade – incluindo varíola5, 

influenza6 e sarampo7 – provavelmente surgiram da domesticação dos animais de produção8.  

Muitas práticas atuais da pecuária industrial ameaçam a saúde humana, incluindo o uso de antibióticos 

em enormes quantidades na ração dos animais criados para consumo9. Antibióticos são rotineiramente 

utilizados na alimentação dos animais de produção, em parte para diminuir os efeitos das condições 

estressantes de superlotação e de contaminação encontradas em sistemas de produção industriais10. A 

Associação Médica Americana (American Medical Association), a Associação Americana de Saúde 

Pública (American Public Health Association), a Sociedade de Doenças Infecciosas da América 

(Infectious Diseases Society of America) e a Academia Americana de Pediatria (American Academy of 

Pediatrics) – entre outras 300 organizações nos Estados Unidos – já condenaram o uso constante de 

antibióticos em animais de produção11. Apesar do grande clamor público contra esta prática, o setor 

do agronegócio nos Estados Unidos, no Brasil e em muitos outros países continua mantendo esse 
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hábito perigoso. Entretanto, a União Europeia (UE) reagiu a essa ameaça à saúde pública e proibiu o 

uso não terapêutico de uma série de antibióticos de importância na medicina humana na alimentação 

dos animais de produção12. 

Outras práticas perigosas incluem a prática canibalística de se utilizar resíduos de abatedouros, sangue 

e esterco na alimentação dos animais de produção, que foi responsável pelo aparecimento da 

encefalopatia espongiforme bovina (doença da "vaca louca")13.  

O confinamento intensivo de animais de produção pode, também, ter implicações negativas na saúde 

pública14. Altas densidades de lotação – um grande número de animais confinados em um 

determinado espaço – têm sido associadas a um elevado risco de infecção de animais de produção por 

uma série de parasitos e agentes patogênicos, que podem afetar também os seres humanos, entre eles: 

 Yersinia enterocolitica em caprinos15; 

 Trichostrongylus em ovinos16; 

 Mycobacterium bovis,17 Brucella,18 Salmonella,19 Neospora 20 e Cryptosporidium em 

bovinos21; 

 E. coli O157:H7 em ovinos e bovinos22; 

 Ostertagia em bezerros23; 

 Oesophagostomum24, vírus da doença de Aujeszky e H1N1 Influenza A (vírus da gripe suína) 

em suínos25. 

 

O nível de bem-estar dos animais de produção*1e as questões relacionadas à segurança dos alimentos 

são normalmente inseparáveis. Melhorias no bem-estar animal podem beneficiar a segurança na 

produção de alimentos, através da redução da imunossupressão induzida pelo estresse, da incidência 

de doenças infecciosas e de ambientes favoráveis à presença de agentes patogênicos, além do uso de 

antibióticos e sua consequente resistência26. As doenças de origem alimentar constituem um grave 

problema de saúde pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Embora a incidência 

anual global de doenças de origem alimentar seja difícil de determinar, um cálculo de 2012 sugere que 

aproximadamente 1,5 milhões de pessoas morrem por ano devido a doenças relacionadas à diarreia, 

das quais a contaminação de alimentos e da água é uma das principais causas27. Estudos mostram que 

pequenas melhorias na saúde dos animais de produção podem resultar em reduções significativas de 

doenças humanas28. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 * Para obter mais informações sobre o bem-estar dos animais de produção, consulte "O Bem-Estar dos Animais Confinados 

Intensivamente", disponível em www.hsi.org/assets/pdfs/welfare-of-animals-in-int-conf-portuguese-april-09.pdf   

http://www.hsi.org/assets/pdfs/welfare-of-animals-in-int-conf-portuguese-april-09.pdf
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Contaminação de Ovos por Salmonella  
 

De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a 

salmonelose é “uma das doenças 

de origem alimentar mais comuns 

e incidentes em todo o mundo, 

com dezenas de milhões de casos 

por ano”29. Os ovos são uma das 

principais causas de infecção 

humana por Salmonella no Brasil 

e no mundo30,31. Nos Estados 

Unidos, onde os registros das 

ocorrências de infecção por 

Salmonella são bem reportados, os 

dados são alarmantes. Em 1994, 

um único surto relacionado a ovos atingiu mais de 200 mil americanos32. A Administração Federal de 

Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration – FDA) estima 

que ovos contaminados por Salmonella acometam 142 mil americanos todos os anos33. Em 2010, um 

surto de Salmonella34 em vários estados americanos culminou no maior recolhimento de ovos da 

história – mais de meio bilhão de unidades. No mesmo ano, a FDA afirmou em um comunicado para 

a imprensa que: "As doenças associadas aos ovos, causadas por Salmonella, constituem um grave 

problema de saúde pública"35. 

 

Em 2014, o Ministério da Saúde do Brasil foi contatado pela Humane Society International (HSI) para 

fornecer dados atuais sobre a contaminação por Salmonella. O Ministério confirmou que nem todos os 

casos são relatados e registrados no país, mas não proveu estimativas do número de casos que não são 

reportados. Os dados enviados pelo Ministério mostram que, como nos EUA, a contaminação por 

Salmonella é a causa principal de intoxicações alimentares e mortes relacionadas a elas no Brasil. 

Entre 2007 e 2013, ocorreram 4.874 surtos de intoxicação alimentar no Brasil. A principal causa – 

28% ou 430 surtos – foi a contaminação por Salmonella. Em 43% dos casos de contaminação por 

Salmonella, a principal fonte de contaminação foi originada por ovos ou produtos contendo ovos. Isso 

significa que, em média, ocorreram 185 surtos de contaminação por Salmonella no Brasil por ano, 

durante esse período.36 

 

O Ministério da Saúde do Brasil reconhece a salmonela como um problema de saúde pública e afirma: 

“As intoxicações alimentares causadas por Salmonella são prevalentes nos surtos de doenças 

transmitidas por alimentos notificados ao Ministério da Saúde, demonstrando assim sua relevância 

para a saúde pública no Brasil.”37 
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Em 2008, o Centro de Vigilância Epidemiológica do estado de São Paulo (CVE/SES-SP) reportou que 

testes conduzidos com ovos em laboratórios de saúde pública no Brasil mostraram que 1,6 entre cada 

10 ovos podem estar contaminados por Salmonella. Isso significa que a contaminação de ovos por 

Salmonella no Brasil é cerca de 320 vezes maior do que nos EUA e na Europa. Essa taxa de 

contaminação levou o CVE-SP a propor à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) um 

novo regulamento que informasse os consumidores sobre como consumir ovos com mais segurança.38 

Em junho de 2009, a ANVISA afirmou que devido a dados preocupantes, analisados pelo Ministério 

da Saúde entre 1999 e 2007, o órgão aprovou uma legislação que tornou obrigatória a seguinte 

informação em todas as embalagens de ovos frescos:  "O consumo deste alimento cru ou mal cozido 

pode causar danos à saúde" e "Manter os ovos preferencialmente refrigerados"39. Essa legislação 

ainda está em vigor e, até hoje, as embalagens de ovos vendidas no Brasil exibem a informação 

obrigatória. 40 

 

No entanto, é importante destacar que algumas bactérias do gênero Salmonella podem infectar os 

ovários das galinhas e, por conta disso, a parte interior dos ovos de aves infectadas podem conter a 

bactéria41. De acordo com uma pesquisa financiada pelo Conselho Americano de Ovos (American 

Egg Board), a Salmonella pode sobreviver em ovos fritos de um lado só, fritos dos dois lados mas 

deixados com a gema mole ou mexidos.42 

 

Foi detectado que bebês e crianças correm maior risco43. A diarreia, que muitas vezes é desencadeada 

por agentes patogênicos de origem alimentar, incluindo a Salmonella, é uma das principais causas da 

desnutrição em bebês e crianças pequenas no mundo44. Apesar de milhares de pessoas morrerem por 

intoxicação alimentar todos os anos no mundo, a maioria das vítimas sofre de doenças agudas e 

autolimitadas. A intoxicação por Salmonella, no entanto, pode resultar em inflamação crônica das 

articulações45 e na síndrome do intestino irritável persistente em crianças46. 

 
 
 
Galinhas Criadas em Gaiolas Representam Maior Risco de Presença de Salmonella 
 
 

Na produção comercial brasileira de ovos, cerca de 95% das galinhas poedeiras são confinadas em 

gaiolas em bateria47, pequenas gaiolas de arame, que permitem acomodar uma galinha em 

aproximadamente 430 cm2 – um espaço menor do que uma folha de papel A4. Essas gaiolas são 

colocadas lado a lado, em fileiras e empilhadas, normalmente, de quatro a oito níveis de altura. Cada 

gaiola pode conter de cinco a dez aves48 e centenas de milhares de galinhas podem ser confinadas 

dentro de um único galpão. Nos países em desenvolvimento, um número crescente de produtores está 

adotando o sistema intensivo - sistema industrial de produção animal (SIPA) -, que hoje representa 

cerca de dois terços da produção de aves e ovos no mundo49. 

 

Em 2012, uma lei entrou em vigor em todos os 27 países membros da União Europeia (UE) proibindo 

o uso de gaiolas em bateria convencionais para galinhas poedeiras. Para estudar as implicações na 

saúde pública dessa mudança, uma pesquisa sobre a Salmonella foi conduzida em toda a UE, onde 
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mais de 30 mil amostras foram coletadas em mais de 5 mil operações, em duas dezenas de países.50 

Essa iniciativa representa o maior conjunto de dados disponível atualmente, comparando o risco de 

infecção por Salmonella entre os diferentes sistemas de criação de galinhas poedeiras. O Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (MAPA) foi contatado sobre estudos ou análises 

similares no Brasil e respondeu que desconhece a existência de algo parecido.51 

 

Na pesquisa realizada na UE, sem exceção, para cada sorotipo de Salmonella relatado e para cada tipo 

de sistema de produção analisado, houve taxas significativamente mais altas de presença de 

Salmonella em sistemas que confinavam as galinhas em gaiolas52. 

 
Probabilidade de contaminação por Salmonella 

Com base em dezenas de milhares de amostras obtidas de milhares de granjas em duas dezenas de países  

 

Tabela 1. Fatores associados à ocorrência de S. Enteritidis em criações de galinhas poedeiras  

Fator   RP1 IC2 95% Valor de P 

Tipo de criação      

(base de comparação: gaiolas)     

 Galpão 0,57  [0,34 0,97]   0,040 

 Caipira 0,02 [0,01 0,04] <0,001 

  Orgânico 0,05 [0,02 0,14] <0,001 

     

 

A análise da Autoridade Europeia 

de Segurança dos Alimentos 

(European Food Safety Authority) 

encontrou uma probabilidade 43% 

menor de contaminação por 

Salmonella Enteritidis em galpões 

sem gaiolas (sistema “cage-free”), 

onde as galinhas são criadas soltas 

dentro de galpões fechados, em 

comparação à criação em gaiola. 

Na produção de ovos orgânicos, 

onde as galinhas são criadas soltas 

com acesso a áreas externas, a 

probabilidade de contaminação 

por Salmonella foi 95% menor, e, 

no sistema caipira, similar ao 

sistema orgânico, a probabilidade 

foi 98% menor53. A Salmonella 

Enteritidis é a fonte mais comum 

de contaminação por Salmonella 

no Brasil54. 

Gaiola ‘Cage-free’ Caipira 

1 – Razão de Probabilidade 

2 – Intervalo de Confiança 

Relatório sobre as análises do estudo sobre a prevalência de Salmonella na 

criação de galinhas poedeiras – Gallus gallus –, The EFSA Journal (2007) 

97. 

Orgânico 
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Para a Salmonella Typhimurium, a segunda fonte mais comum de intoxicação por Salmonella no 

Brasil55, houve uma probabilidade 77% menor de infecção quando as galinhas eram criadas em 

galpões fechados, em comparação a galinhas criadas em gaiolas, e 93% menor nos sistemas orgânico 

e caipira. Para outros sorotipos de Salmonella encontrados, quando comparados a galinhas criadas em 

gaiolas, houve 96% menos probabilidade de ocorrência em galinhas criadas em galpões fechados, 

98% menos probabilidade em galinhas criadas em sistemas orgânicos e 99% menos probabilidade em 

galinhas criadas em sistema caipira. Isso demonstra que, existe pelo menos 25 vezes mais 

probabilidade de contaminação em granjas industriais com criação de galinhas confinadas em gaiolas, 

do que em granjas sem gaiolas. A análise da Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos 

concluiu que "galinhas confinadas em gaiolas são mais susceptíveis à contaminação por 

Salmonella"56. 

 

 De 2006 a 2010, quinze estudos 

científicos foram publicados, 

comparando o risco de ocorrência de 

Salmonella em instalações com e sem 

gaiolas, em diferentes países. Sem 

exceção, todos encontraram maiores 

taxas de contaminação por Salmonella 

em sistemas que utilizavam 

gaiolas57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71. 

 

Um artigo publicado na revista World 

Poultry em 2009, intitulado "A 

Salmonella prospera nos alojamentos 

em gaiolas", reconheceu que "a maioria 

dos estudos indica claramente que um 

sistema de alojamento em gaiolas 

possui maior risco de presença de 

Salmonella, em comparação a sistemas 

de alojamento sem gaiolas"72. Galinhas 

criadas em sistemas sem gaiolas, 

infectadas experimentalmente com 

Salmonella, também podem eliminar a 

infecção mais rapidamente do que 

galinhas criadas em gaiolas73. 

 

 

 

 
Estudos científicos publicados entre 2006 e 2010 encontraram 

maiores taxas de ocorrência de Salmonella em sistemas com 
gaiolas 

 

2010: 20 vezes mais probabilidade de disseminação de Salmonella em 

sistemas com gaiolas 

2010: 7 vezes mais probabilidade de presença de Salmonella em 

sistemas com gaiolas† 

2010: 6 vezes mais probabilidade de presença de Salmonella em 

sistemas com gaiolas† 

2010: 3 vezes mais probabilidade de presença de Salmonella em 

sistemas com gaiolas (embora não estatisticamente significativo) 

2010: Mais ovos contaminados por Salmonella em criações em gaiolas 

2009: 35 vezes mais probabilidade de presença de Salmonella em 

sistemas com gaiolas† 

2009: 10 vezes mais probabilidade de presença de Salmonella em 

sistemas com gaiolas† 

2009: 26% mais probabilidade de ocorrência de Salmonella em sistemas 

com gaiolas (embora não estatisticamente significativo) 

2008: 10 a 20 vezes mais probabilidade de presença de Salmonella 

em sistemas com gaiolas† 

2008: 3 vezes mais probabilidade de presença de Salmonella em 

sistemas com gaiolas† 

2008: 90% mais probabilidade de ocorrência de Salmonella em sistemas 

com gaiolas (embora não estatisticamente significativo) 

2007: 1,8 a 25 vezes mais probabilidade de presença de Salmonella 

em sistemas com gaiolas† 

2007: 4,7 vezes mais probabilidade de presença de Salmonella em 

sistemas com gaiolas† 

2007: 2,9 vezes mais probabilidade de presença de Salmonella em 

sistemas com gaiolas† 

2006: 2,8 vezes mais probabilidade de presença de Salmonella em 

sistemas com gaiolas 

† Sobreposição de dados 
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Fatores da Produção em Gaiolas que Aumentam o Risco de Salmonella  

A razão pela qual o uso de gaiolas tem consistentemente apresentado maior risco de presença de 

Salmonella é multifatorial. A análise da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (European 

Food Safety Authority) é:  

"Em geral, a maior prevalência [de Salmonella] em lotes criados em gaiolas pode ser explicada, em 

parte, pelo fato de que galinhas em sistemas intensivos têm maior risco de infecção devido ao 

tamanho relativamente grande do grupo e à maior densidade populacional. Além disso, as gaiolas 

podem ser difíceis de desinfetar e o alojamento pode abrigar populações de roedores e outros 

potenciais vetores da doença, tais como moscas ou besouros. Tem sido observado que a Salmonella é 

mais persistente em lotes alojados em gaiolas de forma consecutiva, em comparação a lotes criados 

soltos, nos quais a desinfecção é mais facilmente executada durante o período de vazio sanitário entre 

os lotes"74. 

 

Fator 1: Maior volume de poeira fecal  

As instalações de criações em gaiolas confinam maior número de aves em um único galpão, pois as 

gaiolas são empilhadas em camadas verticais. No Brasil, existem algumas propriedades que criam 

milhões de galinhas no sistema de gaiolas em uma única unidade de produção75. Essa alta densidade 

pode produzir grandes volumes de poeira fecal que quando espalhada pelo ar, pode ser responsável, 

em parte, por elevadas ameaças à segurança dos alimentos oriundas do sistema de gaiolas em 

bateria76. Uma pesquisa nacional do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (United States 

Department of Agriculture – USDA) sobre a indústria do ovo descobriu que galpões que confinavam 

mais de 100 mil aves eram quatro vezes mais susceptíveis à contaminação por Salmonella.77 

 

Fator 2: Mais roedores vetores de doenças 

O predomínio de roedores vetores de doenças, moscas e outras pragas, em galpões com gaiolas em 

bateria, é outro fator que contribui para o aumento das taxas de infecção por Salmonella nesse 

sistema. Infestações de roedores estão intimamente ligadas às taxas de Salmonella78. Os locais típicos 

de depósito de esterco, em muitos sistemas de gaiolas, são considerados "ninhos ideais para os 

roedores"79. De fato, os roedores são considerados "particularmente persistentes" em sistemas de 

gaiolas, pois eles podem se reproduzir nesses locais e ter acesso aos comedouros sem a interferência 

das aves, que estão confinadas nas gaiolas80. Com mais animais em um mesmo local, a contaminação 

cruzada entre as gaiolas também pode desempenhar um papel importante no sentido de facilitar a 

disseminação da infecção pelos roedores, entre as galinhas alojadas nas gaiolas81. 
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Fator 3: Mais insetos vetores de doenças 

De acordo com o principal veículo de comunicação sobre avicultura nos EUA82 - Produção Comercial 

da Carne de Frango e do Ovo (Commercial Chicken Meat and Egg Production) -, uma das muitas 

desvantagens do sistema de gaiolas em bateria é que as moscas "são geralmente um maior incômodo" 

do que em sistemas sem gaiolas83. Mais do que apenas um incômodo, as moscas são consideradas 

vetores de Salmonella em granjas de ovos84. De acordo com Richard Axtell, professor emérito de 

entomologia: "De longe, as maiores populações de moscas ocorrem no sistema de gaiolas, que é 

amplamente utilizado para a produção de ovos comerciais"85.  

Pesquisadores da FDA concordam: "Na indústria avícola, o maior número de moscas domésticas e 

outras moscas portadoras de doenças ocorre em sistemas com gaiolas (galpões com galinhas poedeiras 

alojadas em gaiolas para a produção comercial de ovos), onde as moscas se reproduzem no esterco 

acumulado abaixo das gaiolas86". Ao contrário, nos sistemas sem gaiolas, para frangos de corte, as 

moscas "raramente são um problema"87. 

 

Fator 4: Mais difícil de desinfetar 

A Salmonella pode sobreviver por mais de dois anos em fezes secas de galinha88, mas pode ser 

eliminada dos galpões regularmente, através de uma minuciosa limpeza e desinfecção. No entanto, 

alguns especialistas notaram que as granjas com gaiolas são "as mais difíceis de limpar 

adequadamente"89, devido à "dificuldade de desinfecção eficiente das gaiolas"90. O depósito de fezes, 

comum em sistemas de gaiolas, pode não ser removido totalmente na troca de lotes e apresenta um 

desafio adicional para a higiene91. Segundo a revista Ciência Avícola (Poultry Science): 

"Sistemas com gaiolas são intrinsecamente difíceis de limpar e desinfetar dentro de níveis 

satisfatórios. As gaiolas são normalmente organizadas de três a doze camadas, com estruturas 

complexas associadas, incluindo pisos inclinados, bebedores em linha, coletores automáticos de ovos 

(esteiras) e sistemas de alimentação. [..] Resíduos de alimentos, em particular, podem facilitar a 

multiplicação da Salmonella após a lavagem. Em muitos casos, os galpões mais antigos não possuem 

sistema de drenagem e as instalações elétricas podem não ser à prova d’água. Devido a essas 

limitações, algumas construções somente são ‘limpas a seco’, o que normalmente [..] não é suficiente 

para eliminar a Salmonella"92. 

A mesma conclusão foi validada em outros países. A Administração Veterinária e Alimentar 

Dinamarquesa (Danish Veterinary and Food Administration) afirma: "A experiência mostra que os 

sistemas de gaiolas em bateria são particularmente difíceis de limpar e desinfetar"93. Uma pesquisa 

realizada pela Agência de Laboratórios Veterinários Britânicos (British Veterinary Laboratories 

Agency) descobriu "que há problemas específicos com a desinfecção de granjas com gaiolas em 

bateria e em camadas. Isso pode ser atribuído ao maior número de aves mantidas em densidades mais 
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elevadas, que resulta em maior volume de matéria fecal e poeira contaminada, dificultando o acesso e 

a limpeza interna e ao redor das gaiolas"94. 

Em comparação, os equipamentos de limpeza e desinfecção em instalações sem gaiolas mostraram ser 

duas vezes mais efetivos no combate à Salmonella do que esforços de desinfecção de sistemas de 

gaiolas em bateria95. Mesmo utilizando altas proporções de formaldeído na forma de vapor, por 24 

horas consecutivas em altas temperaturas em sistema de gaiolas em bateria – o que é considerado um 

tratamento de alto padrão96 para a eliminação da Salmonella em galpões com gaiolas –, pode não ser 

possível desinfetar efetivamente os galpões de gaiolas em bateria97. Para combater o aumento de 

intoxicação alimentar causada pela Salmonella, os pesquisadores dos Centros de Controle e Prevenção 

de Doenças nos EUA (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) têm pedido uma 

"revolução sanitária nas criações de animais de produção"98. 

 

Fator 5: Maior colonização e proteção intestinal 

Uma pesquisa publicada na revista Ciência Avícola (Poultry Science) sugere outra razão pela qual as 

galinhas criadas sobre cama, ao invés de confinadas em gaiolas, correm menor risco. Na cama, as 

galinhas podem adquirir uma flora intestinal natural que ajuda a prevenir a colonização da 

Salmonella99. As pintainhas obteriam, naturalmente, a microflora de suas mães e do ambiente em que 

vivem. Em sistemas industriais, no entanto, as pintainhas não mais são criadas por suas mães e sim, 

em incubadoras e confinadas em gaiolas, potencialmente retardando ou impedindo o desenvolvimento 

da flora intestinal adulta normal, que é útil na prevenção contra a infecção por Salmonella100. 

Respostas mais rápidas na eliminação da Salmonella também têm sido observadas em galinhas 

infectadas experimentalmente em sistemas sem gaiolas, em comparação àquelas confinadas em 

gaiolas101. 

 
Fator 6: Estresse devido ao confinamento 
 

O estresse fisiológico também pode ser um fator relevante102. Em geral, “a maioria das evidências 

sugere que o estresse crônico ou prolongado geralmente inibe a resposta imune à infecção, o que, 

potencialmente, torna os animais mais susceptíveis a doenças infecciosas”103. Especificamente, 
pesquisas têm observado que hormônios do estresse podem aumentar a colonização por Salmonella e 

a disseminação sistêmica em galinhas104. O hormônio relacionado ao estresse, conhecido por 

noradrenalina, pode impulsionar, exponencialmente, a taxa de crescimento da Salmonella105 e, ao 

mesmo tempo, os corticosteroides relacionados ao estresse podem prejudicar o sistema 
imunológico106. Recentemente, um pesquisador da USDA concluiu que “há evidências crescentes que 

demonstram que o estresse pode ter um efeito deletério significativo na segurança dos alimentos”107.  

 
 
Aumento do Risco nos Lotes leva ao Aumento do Risco na Segurança dos Alimentos 
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A grande maioria dos estudos recentes, realizados em diferentes regiões do planeta, mostra maiores 

taxas de Salmonella em amostras de poeira e esterco oriundas de sistemas com gaiolas, fornecendo 

evidências convincentes para a eliminação das mesmas, o que tem o potencial de melhorar a 

segurança do abastecimento alimentar. Pesquisadores da USDA descobriram que "lotes com altos 

níveis de contaminação por dejetos tiveram dez vezes mais probabilidade de produzir ovos 

contaminados do que lotes com baixos níveis", concluindo que lotes com maiores níveis de 

contaminação "aparentemente representam uma maior ameaça à saúde pública"108. Uma das principais 

conclusões de uma avaliação de risco de presença de Salmonella conduzida conjuntamente pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO) foi que "reduzir a predominância nos lotes resulta em redução diretamente 

proporcional do risco à saúde humana. Por exemplo, reduzir a predominância no lote de 50 para 25% 

resulta na redução pela metade da probabilidade média da doença por quantidade [de ovos]"109. 

Galinhas infectadas podem botar ovos infectados. Nove estudos foram publicados comparando as 

taxas de contaminação por Salmonella em ovos de produção em sistemas com e sem gaiolas. Nenhum 

estudo mostrou maior presença de Salmonella em ovos produzidos em sistemas de criação sem 

gaiolas. Todos os nove estudos não encontraram a bactéria em ovos dos dois sistemas; ou 

encontraram uma tendência de maiores taxas de infecção em ovos de galinhas criadas em gaiolas.  

110,111,112,113,114,115,116,117,118. 

Entre 1994 e 1995, um estudo foi realizado em uma granja da Califórnia que possuía os dois sistemas 

de alojamento, com e sem gaiolas, incluindo três galpões de gaiolas em bateria e três galpões sem 

gaiolas. A prevalência da Salmonella em amostras de ovos obtidos a partir de galinhas criadas em 

gaiolas foi quase três vezes maior do que em ovos obtidos a partir de galinhas criadas sem gaiolas119. 

Embora os ovos de sistemas “free-range” (conhecido como caipira no Brasil), em que as galinhas 

tinham acesso ao ambiente externo, tenham apresentado taxas mais elevadas, nesse caso, isso foi 

atribuído a circunstâncias excepcionais do local, que possuía um riacho "inteiramente contaminado 

com efluente de esgoto" margeando a propriedade120. Mais recentemente, a Agência de Qualidade de 

Alimentos do Reino Unido (U.K. Food Standards Agency) testou ovos disponíveis no varejo. 

Enquanto 9 de 2.376 amostras de ovos de galinhas criadas em gaiolas deram positivo para Salmonella, 

nenhuma das 785 caixas de ovos de galinhas criadas livres estava contaminada121. Analisando ovos 

importados, os pesquisadores encontraram 132 de 1.329 amostras de ovos provenientes de galinhas 

criadas em gaiolas contaminadas com Salmonella e, novamente, nenhum dos ovos provenientes de 

instalações sem gaiolas estava contaminado122. 
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Tipos de ovos usados 
Casos Controles Probabilidade 95% IC 

No. % No. %     

Ovos brancos de gaiolas 
48 19,8 38 9,4 2,4 1,5; 3,8 

em bateria 

Ovos vermelhos de gaiolas 
47 19,7 46 11,3 1,9 1,2; 3,0 

em bateria 

Ovos de cama sobreposta 
125 51,0 195 47,8 1,1 0,8; 1,6 

ou produção caipira 

Ovos orgânicos 36 14,6 107 26,3 0,5 0,3; 0,8 

Ovos vendidos em granjas de galpões 49 19,8 109 26,5 0,6 0,4; 0,9 

Produtos de ovos pasteurizados 4 1,6 16 3,9 0,5 0,1; 1,4 

Fonte: American Journal of Epidemiology 156 (7): 654-61 

 

O consumo de ovos de galinhas criadas em gaiolas tem sido especificamente ligado a certas doenças 

humanas. Em 2002, um estudo de caso publicado no Jornal Americano de Epidemiologia (American 

Journal of Epidemiology) relatou que pessoas que recentemente comeram ovos de galinhas criadas em 

gaiolas tiveram cerca de duas vezes mais probabilidade de desenvolver salmonelose, em comparação 

a pessoas que não comeram ovos de galinhas criadas em gaiolas. Pessoas que ingeriram ovos de 

galinhas criadas em sistemas sem gaiolas não estavam em risco elevado123. Outro estudo publicado, 

comparando os tipos de ovos de consumo, observou cerca de cinco vezes menos probabilidade de 

intoxicação por Salmonella em consumidores que optaram por ovos provenientes de sistemas onde as 

galinhas têm acesso a ambientes externos (“free-range” ou caipira)124. 
 

 

A Industrialização da Produção de Ovos levou à Pandemia de Salmonelose 

 

Em um relatório de referência, Infecções Emergentes: Ameaças Microbianas para a Saúde nos 

Estados Unidos (Emerging Infections: Microbial Threats to Health in the United States), o Instituto 

de Medicina da Academia Nacional de Ciências (National Academy of Sciences’ Institute of 

Medicine) declarou que "a introdução da criação avícola em sistema de confinamento em grande 

escala e as instalações de processamento têm sido relacionadas ao aumento da incidência de 

patógenos humanos, como a Salmonella, em animais domésticos nos últimos 30 anos"125. Existem 

muitas práticas industriais que têm contribuído para o surgimento da ameaça da contaminação de 

Salmonella de ovos. Por exemplo, a erradicação da Salmonella Gallinarum pela indústria, um 

sorotipo que primariamente afeta as aves, mas não os humanos, pode ter criado o nicho ecológico 

necessário para o surgimento da Salmonella Enteritidis, que representa pouca ameaça para as aves (e, 

consequentemente, para os lucros da indústria)126, porém, adoece mais de 100 mil norte-americanos a 

cada ano127. 
 

Outro fator contributivo pode ser a superlotação. Segundo o Jornal da Associação Médico Veterinária 

Americana (Journal of the American Veterinary Medical Association): "Se a Salmonella for 

inadvertidamente introduzida em uma grande unidade de produção, uma epizootia catastrófica 
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[epidemia de doença animal] pode ocorrer devido a certos fatores ambientais inerentes e estressores, 

como, por exemplo [..] a superpopulação e a superlotação [..]"128. O professor John Evans, especialista 

em aves domésticas e ex-microbiologista sênior da FDA, previu corretamente, décadas atrás, que "a 

infecção dos animais por Salmonella irá ocorrer com mais frequência e afetar mais animais, de acordo 

com o aumento da densidade de confinamento"129. Atualmente, nos Estados Unidos, as galinhas são 

com cinco a dez aves por gaiola130, por praticamente toda a vida, que dura de 1 a 2 anos131. 

 

Práticas da pecuária industrial podem não só ter facilitado o aparecimento de Salmonella nos ovos, 

mas também a sua proliferação global. Tem sido reconhecido por quase 40 anos que a "a atual adoção 

de sistemas de produção intensiva na avicultura e na pecuária pode criar ambientes que incentivem a 

rápida disseminação de Salmonella [..]"132. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

"os fatores facilitadores da propagação de salmonelose estão associados à intensificação da produção 

de aves e animais [..]"133. Especificamente, esses fatores incluem práticas industriais de reprodução 

seletiva134, galinhas alimentadas com resíduos de origem animal135 e a prática da muda forçada136, que 

coletivamente colocam os interesses corporativos do agronegócio acima da segurança dos 

consumidores e facilitam a propagação da Salmonella. 

 

Assim como a utilização de resíduos de origem animal na alimentação dos animais desencadeou a 

crise da doença da vaca louca, essa mesma prática também tem sido relacionada à propagação 

mundial de Salmonella137. Quando diminui a produção de ovos, as galinhas podem ser descartadas e 

usadas como alimento para outras galinhas poedeiras138. 
 

Mais da metade das amostras de ração para aves de produção, que continham resíduos de origem 

animal, estava contaminada por Salmonella nos testes da FDA139, e diversos surtos de salmonelose em 

seres humanos têm sido especificamente ligados à alimentação de animais de produção com farinha 

de carne e ossos contaminada140,141,142. O uso de esterco na alimentação de animais também pode ter 

desempenhado um papel importante na disseminação da Salmonella143. Pesquisadores do CDC 

estimaram que mais de um milhão de casos de intoxicação por Salmonella nos Estados Unidos podem 

estar diretamente ligados à alimentação de animais com subprodutos de origem animal144.  

  

 

Resposta da Indústria à Epidemia de Salmonelose causada por Ovos 

 
Ao invés de trabalhar para garantir a segurança de seus próprios produtos, a indústria da produção 

intensiva de animais tem tentado frequentemente transferir essa responsabilidade aos seus próprios 

consumidores. "Houve uma virada sutil dessa temática para o consumidor", escreveu Steve Bjerklie, 

ex-editor do Jornal Carne e Aves (Meat and Poultry), “e isso é moralmente repreensível"145. Patricia 

Griffin, chefe do Departamento Epidemiológico de Doenças Entéricas do CDC (Enteric Diseases 

Epidemiological Branch at the CDC), respondeu a essa atitude de culpar as vítimas em relação à E. 

coli O157: H7, um outro perigoso agente patogênico: "É razoável?", ela perguntou, "se um 

consumidor preparar um hambúrguer malpassado [..] e seu filho de três anos de idade morrer?"146. 



 

Relatório da HSI: Segurança dos Alimentos e Produção de Ovos em Gaiolas 

13 

 

Estima-se que a Salmonella mate dez vezes mais norte-americanos todos os anos, do que a E. coli 

O157: H7147.  
 

O agronegócio entende que muitas práticas rentáveis, mas arriscadas, devem ser mantidas escondidas 

do público. "Uma das melhores coisas na pecuária moderna é que a maioria das pessoas [..] não têm 

ideia de como os animais são criados e processados", escreveu um dos editores do Jornal de Zootecnia 

(Journal of Animal Science), em uma publicação da área. "Para a pecuária moderna, quanto menos o 

consumidor souber o que está acontecendo antes que a carne chegue no prato, melhor"148. 

 

 

A Comissão Pew sobre a Produção Animal Industrial 
 

A Comissão Pew sobre Produção Animal Industrial foi formada para realizar uma avaliação ampla, 

embasada e equilibrada, de aspectos-chave da produção animal nos Estados Unidos. Depois de uma 

pesquisa rigorosa de dois anos e meio, a Comissão enfatizou que o "tratamento ético de animais 

criados para alimentação é essencial e consistente para alcançar um sistema seguro e sustentável para 

a produção de alimentos"149, e concluiu que "devido ao grande número de animais alojados em 

instalações próximas [em sistemas de produção industrial de animais], há muitas chances dos animais 

serem infectados por diversas cepas de patógenos, levando ao aumento da probabilidade de uma nova 

cepa de patógenos surgir, que pode infectar e se propagar em seres humanos"150. 

 

A Comissão afirmou que "animais de produção que são bem tratados e possuem, pelo menos, 

condições mínimas de alojamento para expressarem seus comportamentos naturais e suas 

necessidades físicas são mais saudáveis e seguros para o consumo humano"151. Especificamente, a 

Comissão afirmou que "práticas que restringem o movimento natural [..] induzem altos níveis de 

estresse nos animais e ameaçam sua saúde, o que, por sua vez, pode ameaçar a saúde humana"152. A 

Comissão Pew sobre Produção Animal Industrial concluiu, por unanimidade, que as gaiolas em 

bateria devem ser eliminadas da pecuária americana153. 
 

 

Conclusão 

 

Instituições, empresas, eleitores e legisladores estão, cada vez mais, adotando as recomendações da 

Comissão Pew. As gaiolas em bateria convencionais para galinhas poedeiras foram proibidas na 

União Europeia a partir de 2012154. Recentes mudanças políticas nos Estados Unidos indicam evidente 

diminuição de sistemas intensivos de produção animal. Um referendo de 2008 na Califórnia, aprovado 

com 63,5% dos votos, proibiu gaiolas em bateria para galinhas poedeiras a partir de 1º de janeiro de 

2015155,156,157. Isso levou a uma lei na Califórnia que exige que todo comércio de ovos para consumo 

humano obedeça a essa proibição158. Os estados de Michigan e Ohio também restringiram o uso de 

gaiolas em bateria159,160. Os governos nacionais do Butão161 e da Nova Zelândia162 também já 

aprovaram legislação que proíbe o uso de gaiolas em bateria convencionais. Na Índia, terceiro maior 
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produtor de ovos do mundo, a maioria dos estados já declarou que as gaiolas em bateria violam a 

legislação federal anticrueldade animal e agora uma proibição nacional está sendo considerada.163 

 
Um número crescente de varejistas e empresas do setor alimentício em todo o mundo, incluindo o 

McDonald’s (EUA e Canadá), Burger King (EUA), Unilever (global) e o Compass Group (EUA e 

México), maior prestadora de serviços alimentícios do mundo, representada pela GRSA no Brasil, já 

adota políticas de compra que favorecem ovos produzidos em sistemas sem gaiolas. Os melhores 

estudos científicos disponíveis sugerem que confinar galinhas em gaiolas significa um aumento no 

risco de infecção por Salmonella nas aves, seus ovos e consumidores desses ovos. Espera-se, portanto, 

que a tendência mundial da adoção de sistemas de produção sem gaiolas aumente a segurança do 

abastecimento global de alimentos. 
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