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R E S U M O 

Procurou-se verificar a importância da miOP! 
tia exsudativa e despigmentada dentro das carnes suínas 
classificadas em nosso meio como insuficientes. Foram 
examinadas 87 amostras de lombo, pernil e paleta. A ins 
peção macro.scópica das regiões nobres foi acompanhada da 
avaliação de algumas características físico~químicas 
alé~ de exames histológicos nos músculos subscapularis , 
longissimus dorsi e massa muscular formada pela fusão dos 
músculos adductor e gracilis em amostras atingidas e não 
atingidas pela afecção. O estudo também se estendeu às 
áreas contíguas às lesões das amostras parcialmente afe
tadas. VeTificou-se que as regiões atingidas da carcaça 
apresentaram lesões visíveis após o abate, observando-se 
áreas pálidas e exsudativas em 34.4\ dos lombos, 27,5 % 
dos pe~nis e 10,3\ das paletas. A afecção manifestou-se 
com maior intensidade nos lombos (20\) e pernis (12.5\). 

<.' ', ) ' 

Nas paletas não foram observadas lesões acentuadas. Os 
exames laboratoriais confirmaram que as amostras prove -
nientes de áreas atingidas apresentavam alterações ca -
racterísticas da miopatia exsudativa e despigmentada dos 
suínos. O pH das carnes afetadas, '.fs minutos após o ab! 
te foi menor que o das carnes normais. Nas áreas ating! 
das. apesar dos valores para a umidade total permanece -
rem inalterados, houve maior perda de líquido das fibras 
mu~cul,ares devido a diminuição do seu poder de retenção 
hídriéo. Constatou-se, ademais, que nas áreas contíguas 
às lesões. apesar da musculatura ainda apresentar apare~ 
cia macroscopica normal, as características físico-quím! 
cas e as estruturas histológicas já estavam modificadas 
com tendência a evidenciar as alterações típicas da afe~ 
ção em estudo ·I As fibras musculares revelavam áreas ac! 
d&filas, desaparecimento d~s estriações e no/caso das 1! 
sões graves as mesmas apresentavam-se fragmentadas.Esses 
dados permitiram-nos concluir que carcaças de suínos do 
tipo comum. usualmente destinados ao abate no Brasil.são 
passíveis de apresentarem lesões devidas à miopatia exsu 
4ativa e despigmentada. 



SUMMARY 

The 1mportance of the pale, soft and exudati 

vc muscle was studied in the pork considered 1nsufficient 

in our country. Eighty-seven (87) samples of loin,ham and 

shoulder-blade were examined. The macroscopic inspection of 

these pieces was followed by some physico-chemical exams b~ 
sides some histological exams in the subscapularis longissi 

mus dorsi muscles and in the muscular portion formed by the 

add~tor and gracilis muscles in affected and normal ~mpl~. 

The adjoining areas next to the injured ones were also stud 

ied. _It was also verified that the affected regions in the 

carcàsse presented visible damages after the slaughter by 
finding pale and exudative areas in 34,4% of loins, 27,5% 

of hams and 10,3% o f shoulder-b lades. The affect ion was more 

intense in the loins (20%) and hams (12,5%). Bigger damages 

were not observed in the shoulder-blades. 

The laboratorial exams confirmed that the 
samples come from affected areas presented characteristic 

changes of the pale, soft and exudative muscle. Forty- five 

(45) minutes after the slaughter the pH of the watery pork 

was less than in the normal meat. Affected areas presented 

moisture content unaltered in spite of water holding capa::it.y 

decreasing. 

It was also verified that in the adjoining 

areas the macroscopic appearance was still normal in spite 

of the physico-chemical characteristics and histological 

structures being modified with a tendency to show the typi~ 

al changes of the affection. The muscular fibers showed 

acidophile areas, without striationsancl in· the serious damages 

the fibers were broken. 

Through these data we may conclude that the 

carcasses of common swine, normally sent to slaughter in 

Brazil may present injuries because of the pale, soft and 

exudative condition. 
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A produção mundial de carne suína tem aumen 

tado consideravelmente nos ~ltimos anos. Entretanto, nao 

tem sido raras as perdas econômicas acarretadas pelas car 

nes de qual idade inferi o r, co111 baixo ou nenhLnn valo r nutri 

tivo, desprovidas de qualidades substanciais suficientes, 

sendo por isso mesmo chamadas de carnes insuficientes. 

Nos países europeus e nos Estados Unidos, 

tem sido verificada, principalmente nos meses de verão,uma 

recrudescência no aparecimento de carnes de baixa qualid! 

de, ~fetando sobretudo as regiões nobres das carcaças que 
se apresentam macroscopicamente pálidas e exsudativas.Esse 

fato justifica o interesse que deve ser reservado ao estu 

do dos aspectos macro e microscópicos da miopatia exsudatl 

va dos suínos abatidos no Brasil, uma vez que nossas condl 

ç6es, mormente no veria, são altamente propícias para os 
animais sofrerem durante o transporte maior sobrecarga de 

stress, em decorrência das altas temperaturas. 

Sendo uma afecção praticamente desconhecida 

em nosso meio, não ~ de se estranhar, que o Regulamento da 

Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Ani 
mal e as Normas Higiênico-Sanitárias e Tecnológicas 4 • 27 

nao tratem particularmente das carnes miopâticas. Reveste

se , portanto, de extrema importincia a identificação do 

aspecto macroscópico, característico das lesões musculares 

no exame "post-mortem", bem como a avaliação paralela das 

características físico-químicas e histopatológicas,que po~ 

sam referendar os achados no matadouro, garantindo ao ins 

petor sanitário as informações necessárias para decidir so 

bre o destino adequado do produto. 

No trabalho em pauta procurou-se: 

1 9 ) contribuir para o estudo das carnes suínas insuficien 

tes, atrav~s de um ma1or conhecimento da miopatia exs~ 

dativa e despigmentada nos animais destinados ao abate 
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no Brasil, pelo exame macroscópico das regiões nobres 

da carcaça; 

29) confirmar os achados macroscópicos, através da avalia 

ção de algumas características físico-químicas (pH,um! 

dade e poder de retenção hfdrico); 

39) evidenciar as lesões microscópicas nas fibras muscula 

res; 

49) colaborar para a evolução normativa do regulamento da 

inspeção no Brasil, oferecendo-lhe subsídios a fim de 

melhor situar esta afecção dentre as carnes insuficien 

t.es. 

Justifica-se a presente pesquisa partindo

se do princípio que as carnes pálidas e exsudativas, além 

de aptesentarern-se insuficientes, com baixo valor nutriti 

vo pela desnaturação das proteínas musculares, não aprese~ 

tam aptidão para a industrialização e mostram aspecto po~ 

co agradável, constituindo-se, do ponto de vista higiêni 

co, segundo BILLON, 3 em meio favorável ao desenvolvimento 

microbiano,sendo por sua natureza consagradas i putrefação 

em um curto período de tempo, razão pela qual, possuem um 

período de conservação bastante reduzido. 

Compete, portanto, também ã Universidade dar 

subsÍdios aos órgãos oficiais de controle higi~nico-sanit~ 

rio e tecnológico, alertando-os para o problema e contri 

buindo para a identificação dessas carnes, permitindo urna 

comercialização adequada dos alimentos e reduzindo as amea 

ças à saúde do con~umidor. 
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Tem sidocrescente a prcocupaçao dos insp~ 

teres sobre as qualidades fisico-químicas e biol6gicas da 

carne para o consumo humano, visando fornecer ao mercado 

um produto de boa qualidade, reunindo as condições come! 

ciais habitualmente exigidas. A colocação de BARTELS 1 p~ 
rece posicionar o assunto: o veterinário, dedicado à insp~ 
çao de carnes, deve estar capacitado não sô para reconhe 

cer as enfermidades animais no transcurso do exame da car 

caça, mas também para determinar qualquer anomalia que nao 

tenha sido motivada por vírus, bactérias ou parasitos. A 
20 essa afirmação deve-se acrescentar a de LECLERCQ , segu~ 

do a qual, a inspeção dos produtos de origem animal que se 

prati~a é, na realidade, uma inspeção sanitária e de salu 

bridade, entendendo-se por salubre o produto que é favorá 

vel à saúde humana ou animal. 

A importância do conhecimento sobre as car 

nes suínas afetadas pela miopatia despigmentada e exsudatl 

va é plenamente demonstrada pelo acervo bibliográfico exis 

tente sobre o assunto, o que nos levou a definir, na pr~ 

sente revisão, linhas de pesquisas bibliográficas assim su 
mariadas: 

la. linha: considerações gerais sobre as carnes suínas i~ 

suficientes, decorrentes de processos fisiológi 

cos ou patol6gicos e posicionamento sistemático 

da miopatia exsudativa e despigmentada dos suí 

nos; 

2a. linha: raças suscetíveis de apresentar no exame "pos_! 

mortem" carnes pálidas e exsudativas; 

3a. linha: aspecto macroscópico das lesões na carne "in na 

tura"; 

4a. linha: alterações físico-químicas no músculo afetado; 

Sa. linha: alterações microsc6picas nas fibras musculares 

das carnes exsudativas e pálidas. 
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Encontram-se, pois, enquadradas na primeira 

linha as considerações gerais, tecidas por vários autores, 

sobre as carnes insuficientes decorrentes de processos fi 

siolÕgicos ou patológicos e a posição sistemática da miopa 

tia. Assim, SANZ-EGANA28 , referindo-se às carnes insalu 

bres, ou seja, impróprias ao consumo, inclui dentre estas 

aquelas pouco nutritivas, insuficientes sob o ponto de vis 

ta nutricional, enumerando-as da seguinte forma:carnes fe 

tais, carnes imaturas, carnes hidroêmicas, carnes magras e 
J 20 carnes caqueticas. Essas carnes, segundo LECLERCQ , sao 

impróprias à nutrição, apesar de não serem perigosas para 

o consumo, elas possuem fraco ou nerult@ valor nutritivo,sen 

do, em termos de legislação, citadas como carnes insufi 

cientes por serem desprovidas de qualidades substanciais 
suficientes. 

Nesta mesma linha, BARTELS1 refere-se a es 

sas carnes como produtos cujo valor nutritivo e apetecibi 

!idade estão notavelmente reduzidos, em consequência de uma 

enfermidade, estado f]siológico ou manejo animal inadequ! 

do, acarretando nestas, alterações que limitam ou impedem 

sua saída ao mercado por carecerem das particularidades e 

xigidas normalmente no comércio. 

WILSON 37 classifica as carnes magras, caqu~ 
ticas, fetais e imaturas, da mesma forma, englobando as al 

terações gerais fisiolÓgicas e patológicas, aí situando 

também as carnes pálidas e exsudativas dos suínos. 

THORNTON 34 , referindo-se às carnes insufi 

cientes decorrentes de estados fisiológicos ou patológicos, 

menciona, dentre os primeiros, as carnes magras, as carnes 

imaturas e as carnes fetais, e nos segundos refere-se com 

especial atenção às carnes caquéticas, decorrentes gera! 

mente das enfermidades infecciosas ou parasitárias. Mais 

recentemente, esse autor inclui a miopatia exsudativa e 

despigmentada do suíno entre as alterações deletérias que 

afetam a carne, ressaltando que, na Holanda, as perdas em 

decorrência desta afecção foram da ordem de 115.000 libras 
35 
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Raças suscetíveis de apresentar, no exame 

"post-mortem", carnes pálidas e exsudativas, integram a se 

gunda linha de pesquisa levantada na presente revisão bi 

bliográfica. Assim, THORNTON 35 afirma que certas raças de 

su!nos parecem ser, particularmente, tendentes a 

tar a miopatia exsudativa e despigmentada, citando 

aprese!! 
dentre 

China essas o Landrace e o Piétrain na Europa, e o Poland 

nos Estados Unidos. GOUTEFONCEA10 realizando revisão em 

trabalhos de vários autores sobre a miopatia exsudativa e 

despigmentada, incrimina a raça Piétrain como uma das mais 

sensíveis à afecção, na França. 

SAYRE 1 29 . f" . e co . ver1 1caram ma1or resistên 

cia da raça Chester White a apresentar carnes exsudativas 

e pálidas, do que as de animais pertencentes às raças HamE. 

shirê e Poland China. DUTSON e col. 8 , avaliando a quali 

dade de carcaças suínas provenientes de animais das raças 

Poland China, Landracc, Yorkshire e Chester White, verifi 

caram que somente essas Últimas apresentavam carnes classi 

ficadas como normais. WAGNER 36 , ao rever seis autores 
que trabalharam com o problema da miopatia exsudativa e 

despigmentada, afirma que, somente no estado de Iowa, 35% 

dos produtores de suínos de raças puras tiveram prejuízos, 

com o aparecimento da afecção entre os animais aptos ao 

mercado. 

Significativas sao as observações de HEF~ 
14 que, empreendendo revisão em 85 pesquisas realizadas s~ 

bre as alterações no metabolismo muscular do suíno, respo!! 

sabilizou o aparecimento da miopatia exsudativa e despi& 

mentada nas raças Piétrain, Landrace e Poland China, à se 

leção orientada para um crescimento muito acelerado, tor 

nando-as sensíveis às várias formas de stress. Segundo es 

se autor, esta seleção está associada com a hipofunção da 

região cortical da adrenal, que produz uma diminuição da 

capacidade do organismo de adaptar-se ao stress e tenderia 

a tornar os músculos mais dependentes do metabolismo do 

glicogênio, manifestando-se essas alterações metabÓlicas 

no aparecimento de carnes pálidas e exsudativas, em conse 

quência de uma rápidaglicogcnÔlise"post-mortem"; GOUTEFONGEA 
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10 ressalta a importância das condições do habitat, clima, 
bem corno os tratamentos "ante-rnortern", corno agentes de a 

gressões exteriores desempenhando papel importante no ap! 
recirnento das carnes pálidas e exsudativas, tendo LENDFERS 
21 constatado que, durante o verão, ocasião em que os suí 
nos sofrem maior stress, pelo transporte e calor, havia 

urna recrusdescência no aparecimento das carnes pálidas, mo 
les e Úmidas. 

Do ponto de vista de alterações macroscópi 
cas das carnes afetadas, são fundamentais as contribuições 

situadas na terceira linha de pesquisa, onde foram reuni -dos os trabalhos cujo objetivo principal se prendia as le 
sões.musculares no exame "post-rnortem". 

Assim, COSSARD 5 verificou que as lesões so 

mente são visíveis, após o abate, ao nível da superfície 
de separação dos pernis, enquanto que os outros músculos 

tinham conservado sua coloração normal. HENRY e col. 17 , 
igualmente, afirmam que as lesões aparecem nitidamente so 
bre os pernis, os quais apresentam-se flácidos, com color! 
ções compreendidas entre o róseo muito pálido e o róseo pá 
lido. Por outro lado, GOUTEFONGEA e CHARPENTIER11 ,estuda~ 
do a topografia da miopatia exsudativa na musculatura da 
carcaça suína, concluíram que, normalmente, o músculo lon 
gissirnus dorsi e os do pernil são os eleitos, sendo os pri 

meiros a apresentarem-se afetados. 

SCHULER 31 constatou que, macroscopicamente, 

após o abate, a carne com miopatia exsudativa e despigmen 

tada pode apresentar uma cor rosa-pálida, variando até a 
coloração pálida intensa, evidenciando músculos menos con 
sistentes e recobertos por exsudato transparente. Esse au 

tor concluiu que os músculos mais atingidos são os do pe~ 

nil e lombo, podendo-se encontrar um músculo ou grupo de 
músculos parcialmente ou totalmente afetados. COSSARD 5 a 

credita que as lesões da miopatia exsudativa e despigmenta 

da variam em seus aspectos, de acordo com os diferentes 

graus de intensidade do estado de acidose "in vivo", visto 

que provavelmente a acidose acarreta uma desintegração da 



9 

., 
mioglobina. Posteriormente, BEMBERS e SATTERLE~ corre la 

cionaram a coloração pálida e a exsudação anormal a uma 

desnaturação da mioglobina. ~sses autores diferenciaram 

os músculos afetados daqueles não afetados, através de ob 

servações visuais: os músculos alterados apresentavam-se 

Gmidos, com perda da coloraç5o normal e moles. 

Na quarta linha de pesquisa , relacionam-se 

os trabalhos atinentes às alterações fÍsico-químicas no 

músculo. Uesta feita, GOUTEFONGEA10 verificou que o pH 

das carnes normais, obtido doze horas após o abate (pH fi 

nal)",mantem-se entre os limites extremos de 5.8 a 6.3 e 

que nas carnes exsudativas esses valores estiveram compr~ 

endidos entre 5.2 e 5.7, tendo sido em algumas v~zes infe 

rior a 5.2 THORNTON 35 acrescenta que, no período de doz; 

horas, o pH das carnes normais cai de 7.0 a 5.8, ~orém em 

certos suínos foi observado que a queda do pH após a mata~ 

ça ocorre muito rapidamente e nesses animais o pH pode bai 

xar de 7.0 a 5.8, já na primeira meia hora após o abate.E~ 

se autor afirma que a miopatia exsudativa e despigmentada 

ocorre quando o pH da carne cai rapidamente para 6.1 ou a 

baixo deste, nos primeiros 45 minutos que se seguem ao ab~ 

te e .que o pH acima de 6.3 denotará que não haverá ocorr~~ 

cia da miopatia. Ainda nesta mesma linha de pesquisa, WIL 

SON 37 verificou que o ahaixamcnto do pH nos m~sculos afe 

tados atinge a 4.7, pelo fato destes tornarem-se mais áci 

dos e que no m~sculo normal seu valor é de 5.5. 

BILLON 3 , medindo o pH das carnes pálidas e 

exsudativas, observou que a acidez aumentava rapidamente , 

tornando-se o pH mais baixo à proporção que as caracterís 

ticas macroscópicas musculares eram mais evidentes, tendo 

constatado variações de pH entre 5.2 e S.O, nos casos ex 

tremos. 

LAWRIE e col. 19 verificaram os seguintes 

valores de pH na carne de suíno com miopatia exsudativa e 
... 

despigmentada (m~sculo longissimus dorsi): 5.1. (valor me 
10 

dio), 4.78 e 5.5 tvalores extremos). GOUTEFONGEA consta 

tou que na medida do pH hi uma correlação com a cor do mGs 
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culo: quanto mais claro, mais baixo é o valor do pH. 

RULCKER 27 , investigando a influ~ncia do 

stress sobre algumas qualidades do músculo gracilis de suí 

nos, verificou, após o abate, que o pH da carne apresent! 

va valores mais baixos nos suínos stressados (5.07 a 5.26), 

em relação aos animais não submetidos ao stress; DALRYMPLE 

e KELLY 6 , pesquisando a incidência da miopatia exsudativa 

e despigmentada, observaram 4ue o pH nos pernis afetados 

era significativamente mais baixo que nos pernis normais; 
7 

enquanto DAVIS e col. ' verificaram que, 45 minutos após 

o abate, o pH no lombo (músculo longissimus dorsi) variava 

de &.12 nos m~sculos com coloração normal, decrescendo ati 

a 5.50 nos m~sculos muito pálidos. 

A rapidez da queda do pH ''pos t-mortem" to r 

nou-se um fator bastante importante na caracterização do 

estado exsudativo. WtSMER-PEDERSEN 38 verificou que a ace 

leração da glicogenólise, através da excitabilidade, deter 

minava um rápido abaixamento do pH "post-mortem",acarreta!!_ 

do o aparecimento de uma carne mais pálida e com fraco p~ 

der de retenção d'água. SCHAPIRA 30 acha que a rapidez da 

queda do pH nas carnes exsudativas leva a uma glicogen5li

se essencialmente anaeróbia, acelerada por meio das rea 

ções enzimáticas intermediárias, sem a participação das en 

zimas do ciclo de Krebs e,consequentemente, das oxidações 

delàs dependentes, sendo estas as principais fontes deener 

gia da célula em aerobiose. Por outro lado, LAWRIE 18 a 

credita que, esta tendência à anaerobiose seria devido a 

uma diminuição no suprimento de oxig~nio, devido ao baixo 

teor em mioglobina nos músculos afetados, sendo confirmado 

por HENNING e col. 15 , que encontraram nos m~sculos exsuda 

tivos uma quantidade anormalmente baixa de pigmento museu 

lar,· em relação iquela constatada nos músculos normais. 

Relativamente à capacidade de retenção de 

líquidos pelas fibras musculares, são primordiais os estu 

dos de WISMER-PEDERSEN 39 , segundo o qual, a capacidade de 

retenção d'água da carne está condicionada pelo estado das 

proteínas musculares: quanto mais próximo o valor real do 

pH da carne do ponto isoelétrico das proteínas, tanto me 
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nor será a sua capacidade de reter a água. Essa afirmação 
~ 14 e corroborada por HEFFRON , segundo o qual, o poder de 

retenção de lÍquidos pelas fibras musculares, traduz a ca 

pacidade das proteínas do músculo de fixarem a água, ado 

tando-se isto como um dos critérjos de mensuração da quali 

dade do produto. O autor afirma que na miopatia exsudati 

va e despigmentada, a desnaturação proteica resulta em um 
aumento da água livre no músculo, sendo essas manifesta 

ções observadas na musculatura dos suínos, após uma glic~ 

genólise acelerada. 

2 7 . . RULCKER ver1f1cou que o stress "ante-

mortem" promove alterações na carne suína, consideradas 

como:características da miopatia exsudativa e despigmenta

da, ~ais como a descoloração do músculo, o aumento da pe! 
da de líquidos e acelerada diminuição do pH. Essa afirma 

tiva é confirmada ror THORNTON 35 ao concluir que, dentre 

as características da carne suína exsudativa e despigment! 

da, além da coloração pálida, há urna aparência úmida devi 

do à redução da capacidade de retenção d'água, em decorrên 
cia do pH baixo. 

25 RIBEIRO , determinando a capacidade de r~ 

tenção hídrica em lombos de suínos Piétrain e Large White, 

constatou maior perda de líquidos (x = 1.837,2 rnm 2J em a 

mostras provenientes de carcaças pálidas e exsudativas, em 
- ~ - 2 relaçao aquelas macroscopicamente normais (x = 1.271 rnrn ). 

Posteriormente, DAVIS e col. 7 , trabalhando com suínos York 

shire, encontraram um coeficiente de correlação signific! 

tivo entre a coloração do lombo (m. longissimus dorsi) e 

a quantidade de água livre, tendo sido constatada urna pe! 

da de 42,47% nos músculos muito pálidos e 36,60% nos rnúscu 

los com coloração normal. 

Alguns trabalhos têm sido levados a efeito 

sobre a dosagem do teor de umidade total nas carnes exsuda 

tivas. BILLON 3 constatou, ao comparar a quantidade de 

água de pernil exsudativo com aquela de pernil normal, nao 

haver qualquer diferença, variando em ambos os casos de 72 

a 75%, segundo os músculos considerados. Concluiu o autor~ 

Fa,.,. ••. BI.8LICYfEl.l\ 



que nao havia excesso de igua nessas 

retenção hídrica. 

~ 

carnes, porem, 

12 

~ 

ma 

Poder-se-ia, por outro lado, supor que hou 

vesse uma diminuição na quantidade de igua nas carnes com 

miopatia exsudativa, entretanto, ROZIER e ROSSET 
26 ,em seus 

estudos sobre o assunto, afirmaram que a umidade nos múscu 
~ 

los exsudativos apresenta-se normal, visto que a agua 

dida mantém-se sobre as seções musculares, logo que o 

der de retenção hÍdrico diminue. 

per 

p~ 

HENRY e col. 17 , determinando a umidade bru 

ta em 34 pernis, classificados segundo o aspecto 
~ 

macros co 

pico em exsudativos e não exsudativos, obtiveram as seguin 

tes médias aritméticas nos pernis estudados: pernis exsuda 
tivos x = 75,74°o; pernis não exsudativos x = .75,2%. Compro 

varam os autores não haver diferença significativa nos teo 

res de água entre os grupos de pernis estudados. 

Por outro lado, NELSON e col. 23 afirmaram 

que apSs a matança os mfisculos afetados apresentam alto 

conteúdo de água. Com efeito, esses autores detectaram, 

nos mfisculos longissimus dorsi pálidos e exsudativos, um 

conteúdo de umidade total (x = 75,30%) significativamente 

maior do que naqueles que apresentaram coloração normal 

(i= 74,90\); o mesmo ocorrendo em relação ao ~.trapezius. 

Do mesmo modo, FALK e col. 9 encontraram teores mais eleva 

dos de umidade nas carnes pálidas, comparativamente às car 

nes com coloração r6seo normal. 

'7 
DAVIS e co]. avaliando as taxas de umida 

de em músculos longissimus dorsi, constataram percentagens 

mais elevadas (i = 73,0%) nos mfisculos com coloração mais 

escura e menores naqueles que se apresentavam visualmente 

muito pálidos (x = 70,65%). 

Finalmente, reunimos na quinta linha de pe~ 

quisa, os trabalhos versando sobre as alterações microscS 

picas nas carnes exsudativas. 
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O exame histolôgico do músculo exsudativo 
tem chamado a atenção de vários autores, sendo sua inter 
pretação is vêzes divergente. Assim, HENRY e col. 17 com 
pararam cortes de músculo normal (gluteus superficialis) 
aos do mesmo músculo exsudativo, obtendo os seguintes re 
sultados: 

- Tecido muscular normal: as fibras muscula 
res apresentaram-se dispostas paralelamen 
te e mostraram es t ri ações transversais no r 
mais. 

- Tecido muscular exsudativo: as fibras mus 
culares perderam suas estriações transver 
sais e apresentaram uma série de dobras lon 
gitudinais. 

LAW R I E 1 1 9 . f . ~ cu1 1 e co . ver1 1caram, no mus o on 
gissimus dorsi com pH final 5.3, que as fibras musculares 
apresentavam-se frequentemente destorcidas e fragmentadas. 
Confirmando os achados anteriores, HENRY e BERNARD 16 ob 
servaram em preparaçoes, 30 minutos após o abate, dobras 
acentuadas podendo levar a uma fragmentação das fibras mus 
culares. 

COSSARD 5 supõe que, a imagem hístolÓgica ti 
pica da miopatia exsudativa e despigmentada é aquela obti 
da de amostras 6 horas após o abate e em músculos muito al 
terados do pernil. Esse autor observou, nessas condições, 
que as fibras musculares apresentavam zonas segmentadas, 
com miofibrilas desintegradas, reduzidas ao estado granu12 
so. 

24 Mais re cen temente , PASTE A e MANO! U , leva!}_ 
do em consideração a gravidade das lesões, verificaram que, 
nos casos mais leves, havia perda das estriações transver 
sais e presença de edemas interfibrilares; nas lesões me 

dianas, as fibras apresentavam-se hialinizadas e nos casos 

mais graves. ev1denciava-se fragmentação das fibras. 



Por outro lado, WISMER-PEDERSEN 38 • 39 

observou nenhuma diferença de ordem microscópica entre 
m~sculos longissimus dorsi de suínos cujo pH, obtido 
minutos após o abate, apresentava-se elevado (6.6) ou 
nuído (5,5). 

14 

na o 
os 
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1. Material 

Sete lotes de suinos, totalizando 29 animais sem 
características raciais definidas, do tipo comum, 
usualmente destinados ao abate no Brasil represeg 
taram o material para a presente pesquisa. A dis 
tribuição dos animais nos lotes estâ detalhada no 
QUADRO 1, tendo sido estudadas 87 amostras de 1om 
bo, pernil e paleta. 

2. Amostragem 

Cada amostra foi representada por segmentos das 
regiões nobres, na face medial de uma meia carca 
ça. Para a obtenção das amostras foi obedecida a 
seguinte rotina: 

a) em cada ida ao acaso no estabelecimento de aba 

te, sorteava-se um lote* de animais, 
aqueles destinados ao abate do dia; 

dentre 

b) tornavam-se 10% do número de animais de cada lo 
te sorteado, denominando-se consecutivamente de 
grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, aos sete lotes de 
animais assim obtidos; 

c) os suínos eram identificados através de brincos 
plásticos, obedecendo a urna numeração crescen 
te, ã proporção em que eram escolhidos ao aca 
so, após o exame "ante-mortem" de rotina; 

d) transportavam-se, em seguida, os animais para 
os boxes de matança, através de caminhões, a 
céu aberto, seguindo-se os processamentos u 
suais na indústria, de acordo com a legislação 

brasileira para o abate de suínos; 

*lote: grupo de animais adquirido pela ind~stria, de deter 
minado proprietário e com proveniência conhecida. -
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e) após a serragem de cada carcaça, escolhia-se ao 

acaso uma meia carcaça e desviava-se para o De 
partamento de Inspeção Final, para a realização 
do exame macroscópico em cada amostra. 



LOTE 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 
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QUADRO 1 - Conduta obedecida para a obtenção de amostras em 
carcaças de suínos abatidos no Município de 
Scrtãozinho (SP), durante o verão de 1977 ,segundo 
os lotes e épocas do ano. 

EPOCA DO 
ANO 

dezembro 

janeiro 

janeiro 

fevereiro 

fevereiro 

março 

março 

LEGENDA: 

----

QUANTIDADE 
DE 

ANIMAIS 

5 

.) 

s 

3 

4 

2 

7 

a= lombos 
b= pernis 
c= paletas 

·~--

IDENTIFICAÇÃO 
DAS MEIA-
CARCAÇAS 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

I 
9 

10 

I 
11 
] 2 

J 
I 

13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

AMOSTRAS 

la - lb - lc 
Za - Zb - 2c 
3a - 3b - 3c 
4a - 4b - 4c 
Sa - Sb - Se 

6a - 6b - 6c 
7a - 7b - 7c 
8a - 8b - 8c 

9a - 9b - 9c 
lO a -lOb -lO c 
lla -llb -llc 
12a -12b -12c 

13a -13b -13c 
14a -14b -14c 
lSa -lSb -15c 
16a -16b -16c 

17a -17b -17c 
18a -18b -18c 
19a -19b -19c 
ZOa -20b -ZOe 

2la -21b -21c 
22a -22b -22c 

23a -2 3b -23c 
24a -24b -24c 
25a -2Sb -2Sc 
26a -26b -26c 
27a -27b -27c 
28a -28b -28c 
29a -29b -29c 
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3. Metodologia. 

3.1. Exame macroscópico. 

Chegadas ao Departamento de lnspeçio Final (DIF), 

as amostras eram submetidas ao exame macroscópico. 

O exame adotado, apoiado no preceituado por BEM 
2 BERS e SATTERLE , obedeceu ao esquema que se se 

gue: 

19) evidenciavam-se as reg1oes nobres na face me 

dial da meia carcaça; 

29) procedia-se ao exame macroscop1co em cada amos 

tra, no que Jiz respeito à coloração e exsuda 

çao, através da observação visual da massa mus 

cular; 

39) identificava-se cada amostra que apresentava 

coloração e exsuJação fora do normal, isto é, 
musculatura pálida (despigmentada) e excessiv! 

mente exsudativa, apresentando-se portanto, me 

nos consistente ao tato; 

49) finalmente, confirmavam-se os resultados posi 

ti vos, comparando-se de per si cada amostra des 

pigmentada e exsudativa com outra homóloga, c~ 

ja pigmentação e exsudação apresentavam-se no! 

mais e musculatura mais consistente ao tato; 

59) examinava-se em cada amostra afetada, o aspef 

to macroscópico da afecção, no que tange à ins 

talação das lesões na massa muscular e a inten 

sidade das mesmas quanto à despigmentação e ex 

sudação, utilizando-se como critério: 

p - instalação parcial 

T - instalação total 

+ - exsudação e despigmentação discretas 

++ - exsudação e despigmentação nít1das 

+++ - exsudação e despigmentação acentuadas 
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A rotina descrita replicou-se para as três regiões 

nobres estudadas, colecionadas segundo o QUADRO 1, 

no período de dezembro a março, época compreendida 

nos meses de verão. 

3.2. Exames físico-químicos. 

Os exames físico-químicos efetuados foram: pH, umi 

dade e poder de retenção hídrico. 

Os mfisculos nas amostras afetadas apresentavam-se 

atingidos parcialmente, evidenciando zonas pálidas 

entremeadas por zonas pigmentadas. Levamos em con 

sideração, na obtenção dos fragmentos, os músculos 

de maior porte em cada amostra ou sejam: longiss~ 

mus dorsi, na n?gi:io lombar; massa muscular corres 

pendente à fusão dos músculos adductor e gracilis, 

no pernil e músculo subscapularis, na paleta. Na 

designação dos músculos supra-citados, valemo-nos 

da nomenclatura utili~ada por SISSON 32 para os 

suínos. 

Para a realização dos exames supra-citados 

ceu-se à seguinte rotina: 

obede 

1. Nas amostras afetadas, colhiam-se dois fragme~ 

tos de músculo com aproximadamente 10 g,na área 

lesada lzona pálida) e na área contígua (zona 

pigmentada), respectivamente. 

2. Nas amostras nao afetadas, obtinha-se um frag 

mento de músculo com aproximadamente o mesmo p~ 

so. 

3. Acondicionavam-se, separadamente, os fragmentos 

em saquinhos plásticos, identificando-se cada 

embalagem atrav~s do número da meia carcaça e 

da denominação da região nobre correspondente. 

4. Quando colhiam-se dois fragmentos de uma mesma 

reg1ao (amostra afetarta), anotava-se também, a 

que área pertencia o fragmento, se à lesada ou 

ã contígua. 
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5. Transportavam-se os fragmentos obtidos imediat! 

mente ao laborat6rio, para realizaçio dos exa 

mes físico-químicos. 

As medidas do pH foram obtidas pelo m~todo da di 

luição. Colocava-se num pequeno becker partes i 

guais de carne moída l7g) e água destilada. Intro 

duzia-se o eletrodo de vidro tipo GCT 157 C e fa 

zia-se a leitura na escala do aparelho (pH 

HM-7A TOA). 

meter 

Os teores de umidades foram obtidos por determina 

çio direta, baseado na t6cnica usualmente utiliz! 

da pelo laboratório de análises de produtos de ori 

gem animal - LAPRO-DIPOA-SP. Utilizou-se o seca 

dor TOPPAN MPRTU/100 dotado de um capô contendouma 

lâmpada infra-vermelha Philips ref. 13372 e/479 

de 220 V e 250 W, acoplado a uma balança de prec! 

sio SAUTER-TOPPAN, s~rie M. 

Para a determinação do teor de umidade obedeceu-se 

à seguinte rotina: 

1. levantava-se o cap6 do dispositivo de secagem; 

2. colocava-se o pratinho vazio de alumfnio e leva 

va-se ~escala O; 

3. pesava-se 1g de cada fragmento de músculo; 

4. abaixava-se o capô do secador e levava-se a es 

cala complementar de umidade à O; 

S. regulava-se o seletor de voltagem para 220 Volts 

(temperatura máxima); 

6. ajustava-se o tempo de secagem em 10 minutos,li 

gando-se automaticamente a lâmpada infra- verme 

lha; 

7. terminado o processo de secagem, lia-se na esc! 

la complementar a perda de umidade, em percent! 

gem, do peso original. 

Obtiveram-se as medidas do poder de retençio hÍdri 

co, de acordo com a técnjca de GRAU e HAMM 12 O 
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compressímetro de GRAU e HAMM é constituído por 

duas placas retangulares (10 x 4 em) de material 
rígido e transparente, superpondo-se uma à outra 
por meio de dois parafusos fixos às extremidades da 
placa inferior c ajustando-se por meio de borbole 
tas. 

Essa operação foi realizada de acordo com o esqu~ 

ma abaixo: 

1. colocava-se 300 mg de carne sobre um pedaço qu! 
drado l7 x 7 em) de papel de filtro, comprimi~ 

do-se entre as duas placas durante 5 minutos~ 

2. suspendia-se a placa superior, decorrido esse p~ 
r{odo de tempo e tirava-se o papel filtro con 
tendo o halo deixado pelo líquido extravasado; 

3. delineava-se, por sobreposição em 
trado, a superficie total do halo 
a imagem fixada pelo fragmento de 
pressão (B) ; 

papel milime 
(A) , bem como 
carne após 

4 1 . 2 d f' . . rea 1zava-se a contagem em mm as super 1c1es 
assim obtidas, subtraindo-se do valor de A o de B, 
obtendo-se o poder de retenção hídrico da amos 
tra, expresso em perda de líquido. 

3.3. Exame microscópico. 

Paralelamente i obtenção de material para os exa 
mes físico-químicos, empreendia-se a colheita de 
fragmentos com aproximadamente 0,5 em de espessura, 
visando o exame histológico das fibras musculares.· 

As colheitas eram realizadas sobre os mesmos múscu 
los, aproximadamente 20 minutos após o abate. Da 
mesma forma, colhiam-se 2 fragmentos nas amostras 
afetadas: um na zona pálida (área lesada), outro 

na zona pigmentada (área contígua). Nas amostras 

não afetadas tomava-se apenas um fragmento de mús 
culo com a mesma dimensão. 
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Cada fragmento era imerso em líquido de BOUIN.ApÕs 
fixação, os fragmentos eram processados segundo a 
técnica histolÓgica usual e em seguida emblocados 
em parafina (HAM e LEESON 13) . 

De cada bloco foram retirados cortes histológicos 
de 5 )J de espessura e corados pela hematoxilina-eo 
sina. 

4. Tratamento estatístico. 

Inicialmente, foram testadas as distribuições dos 
.dados relativos às características físico-químicas das 
amostras (pH, umidade e poder de retenção hídrico), P! 
!a verificar se as mesmas possuíam distribuição normal, 
tendo em vista a aplicação de testes paramétricas para 
as comparações entre médias. 

Para tal, foi utilizado o teste do x2 (Qui quadrado) ao 
nível de significância de 5%, segundo SNEDECQR33 . 

Em seguida, verificando-se que os dados possuíam distri 
buição normal, aplicamos o teste "t" de STUDENT, ao ní 
vel de significância de 5%, segundo SNEDECOR33 , para a 
comparação das médias dos diferentes pares de observa .. 
çao, tanto no caso de amostras provenientes de umaso re 
gião da mesma carcaça, corno no de amostras provenientes 
de mesmas regiões em carcaças diferentes. 

Para relacionar nas regiões estudadas as amostras afeta 
das e não afetadas, assim corno, a instalação e intensi 
dade das lesões nas amostras afetadas, procedeu-se à 
análise percentual dos dados. 



IV R E S U L T A D O S 
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Os dados obtidos relativos às caracte 

rísticas macroscópicas nos lombos, pernis e paletas,enco~ 
tram-se relacionados nos QUADROS 2, 3 e 4, respectivamente. 
Estes deram origem à TABELA l, na qual observa-se que 34,4\ 

dos lombos apresentaram-se afetados ao exame macrosc5pico, 
vindo a seguir o pernil com 27,5% e finalmente 10,3% das 

paletas apresentaram-se afetadas. As demais amostras estu 
dadas, correspondentes às três regiões nobres, foram elas 

sificadas como não afetadas (65,6% de lombos; 79,5% de·pe! 

nis e 89,7% de paletas). 

Os resultados obtidos, no que tange -a 

instalação das lesões na massa muscular e intensidade das 

mesmas, acham-se agrupados nos QUADROS 5, 6 e 7 correspo~ 

dentes ao lombo, pernil e paleta, respectivamente. Desses 
dados constituiu-se a TABELA 2, onde põde-se constatar qu~ 
em 100\ dos lombos, pernis e paletas estudados as lesões 
instalaram-se parcialmente na massa muscular, evidencian 
do, no exame macroscópico dos feixes musculares, áreas le 
sadas e as áreas contíguas a essas, aparentemente normais. 

Não houve portanto, instalação total das lesões por tõda 

a extensão das fibras musculares. 

Segundo a TABELA 2, verifica-se ainda 

que~ intensidad~das lesões variaram entre as amostras a 
fetadas, podendo-se observar que 60% dos lombos apareceram 
com lesões discretas, enquanto que, esse percentual mos 

trou-se mais elevado com relação ao pernil (75%) e paleta 
(100\). Por outro lado, pode-se verificar que as lesões a 

presentaram-se nítidas em 20% dos lombos, decrescendo em 
relação a~pernis (12,5%) e não tendo sido constatadas nas 
paletas. No que diz respeito às intensidades acentuadas, 
a região lombar apresentou-se em 19 plano, com 20% de ca 

sos, enquanto que os pernis apresentaram apenas 12,5%. Nas 

paletas não foram constatadas, da mesma forma, lesões que 

se enquadrassem na categoria acima referida. 
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QUADRO 2 - Características macroscop1cas e classificação 
dos lombos de suínos abatidos no Município de 
Sertãozinho (SP), durante o verão de 1977. 

AMOSTRA 

1 
2 
3 
4 

.5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

LEGENDA: 

CARACTER!STICA ~~CROSCOPICA CLASSIFICAÇÃO 
DA 

COLORAÇÃO EXSUDAÇÃO AMOSTRA 

N N NA 
N N NA 
An An A 
An An A 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
An An A 
N N NA 
N N NA 
An An A 
An An A 
An An A 
An An A 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
An An A 
An An A 
An An A 

N= coloração e exsudação normais 
An= coloração e exsudação anormais 
NA= amostra não afetada 

A= amostra afetada 
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QUADRO 3 - Características macroscópicas e classificação 
dos pernis de suínos abatidos no Município de 
Sertãozinho (SP), durante o verão de 1977, 

AMOSTRA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

LEGENDA: 

CARACTER!STICA MACROSCOP I CA CLASSIFICAÇÃO 
DA 

COLORAÇÃO EXSUDAÇÃO AMOSTRA 

N N NA 
N N NA 
An An A 
An An A 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
An An A 
N N NA 
An An A 
An An A 
An An A 
N N NA 
An An A 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
An An A 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 

N= coloração e exsudação normais 
An= coloração e exsudação anormais 
NA= amostra não afetada 

A= amostra afetada 
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QUADRO 4 - Características macroscópicas e classificação 
das paletas de suínos abatidos no Município 
de Sertãozinho (SP), durante o verão de 1977. 

AMOSTRA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

LEGENDA: 

CARACTER!STICA MACROSCdPICA CLASSIFICAÇÃO 
DA 

COLORAÇÃO EXSUDAÇJ\0 AMOSTRA 

N N NA 
N N NA 
An An A 
An An A 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
An An A 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 
N N NA 

N= coloração e exsudação normais 
An= coloração e exsudação anormais 
NA= amostra não afetada 

A= amostra afetada 



TABELA 1 - Percentuais de lombos, pernis e paletas afetados e nao 

afetados, em carcaças de suínos abatidos no Município 

de Sertãozinho (SP). 1978. 

~ REGIOES 

"~ 
L O M B O P E R N I L P A L E T A 

'----,, 

I '---.. 
FREQ. % FREQ. % FREQ. % CLASSIFICAÇÃO-"'----

-- .... -- -- ':---., -

AFETADO 10 34,4 8 27,5 3 10,3 

NAO AFETADO 19 65,6 21 72,5 26 89,7 

TOTAL 29 100,0 29 100,0 29 100,0 

N 
..0 
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QUADRO 5 - Instalação e intensidade das lesões em lombos 
de suínos abatidos no Município de Sertãozinho 
(SP), durante o verão de 1977. 

AMOSTRA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

-

LEGENDA: 

INSTALAÇÃO DAS INTENSIDADE DAS 
LESOES NA MASSA LESOES NA MASSA 

MUSCULAR MUSCULAR 

o o 
o o 
p + 
p + 
o o 
o o 
o o 
o o 
p + 
o o 
o o 
p ++ 
p ++ 
p + 
p +++ 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
p +++ 
p + 
p + 

O= aspecto macroscópico normal 
P= instalação parcial 
+= exsudação e despigmentação 

discretas 
++= exsudação e despigmentação 

nítidas 
+++= exsudação e despigmentação 

acentuadas 
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QUADRO 6 - Instalação e intensidade das les6es em pernis de 
suinos abatidos no ~1nicipio de Sertãozinho (SP), 
durante o verão de 1977. 

AMOSTRA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

LEGENDA: 

INSTALAÇÃO DAS INTENSIDADE DAS 
LESOES NA MASSA LESOES NA MASSA 

MUSCULAR MUSCULAR 

o o 
o o 
p ++ 
p + 
o o 
o o 
o o 
o o 
p + 
o o 
p + 
p + 
p + 
o o 
p +++ 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
p + 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

O=aspecto macroscópico normal 
P=instalação parcial 
+=exsudação e despigmentação 

discretas 
++=exsudação e despigmentação 

nítidas 
+++=exsudação e despigmentação 

acentuadas 
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QUADRO 7 - Instalação e intensidade das lesões em paletas de 
suínos abatidos no Município de SeTtãozinho (SP), 
durante o verão de 1977. 

AMOSTRA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

LEGENDA: 

INSTALAÇÃO DAS INTENSIDADE DAS 
LESOES NA MASSA LESOES NA MASSA 

MUSCULAR MUSCULAR 

o o 
o o 
p + 
p + 
o o 
o o 
L) o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
p + 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

O= aspecto rnacrosc6pico normal 
P= instalação parcial 
+= exsudação e despigmentação 

discretas 
++= exsudação e despigrnentação 

nítidas 
+++= exsudação e despigmentação 

acentuadas 
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TABELA 2 - Percentuais das intensidades das lesões em lombos, pernis 

e paletas afetados, provenientes de suínos abatidos no 

Município de Sertãozinho (SP). 1978. 

--.:c~------

------ -~ RE 
INSTALA- -

GIOES 
L O M B O P E R N P A L E T A l L 

--- --- ------_çOES DAS 
[NTEN- ---- --

SIDADES 
L~Offi ~ _ Par- - o 

__:_~----=:l_cial_ - %_ - 1ot~l -~~- ó 
Par-]~ cial '~> 0 

------ - --
ta~ \ I ~f~i I \ Jrot~l I . I _ 

+ 

++ 

+++ 

TOTAL 

o 

2 

2 

10 

60,0 

20,0 

20,0 

100,0 

Legenda: 

o 
o 
o 

o 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6 

l 

1 

8 

75,0 

12,5 

12,5 

100,0 

o 
o 
() 

o 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3 

o 
o 

3 

100,0 

0,0 

0,0 

100,0 

+ = exsudação e despigmentação discretas 
++ = exsudação e despigmentação nítidas 

+++ = exsudação e despigmentação acentuadas 

o 
o 
o 

o 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

VI 
VI 
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Os dados relativos às características 

físico-químicas nos lombos e pernis acham-se agrupados nos 

QUADROS 8 e 9, respectivamente, constando estes dos resu!. 
tados obtidos com relação ao pH, poder de retenção hídrico 
(PRH) e umidade nos 1 ombos e pernis afetados (área lesada 

e irea contígua) e lombos e pernis não afetados. Com base 

nos dados obtidos nos QUADROS 8 e 9 foram elaboradas as T~ 

RELAS 3 e 4, onde estão rel~cionados os valores estatfsti 
cos calculados para essa; dados: média aritmética (x), v~ 

riância (s 2), desvio padrão (s), erro padrão da média { s;_), 
X 

coeficiente de variabilidade nas amostras independentes 

(CV) .. n~mero de observações (N), graus de liberdade (GL) e 
os valores do teste "t" de STUDENT, obtidos através das 

comparaçoes entre as médias dos diferentes pares de comp~ 

raçoes. 

Na TABELA 3, os pares de observações ~ 
nalisados nos lombos, segundo as três características físi 

co-químicas estudadas, computadas através do teste "t",mo_! 
traram haver diferenças estatisticamente significantes, ao 
nível de à = 5% entre lombos afetados (área lesada) e 1om 

bos não afetados, com relação ao pH (ltt = 6,40 ~ ta=O 05), 
revelando uma variabilidade em relação às médias, ou s'eja, 

as variâncias apresentaram-se diferentes. O teste "t" re 

velou, da mesma forma, diferença significante quando cornp~ 

raram-se a média do pH nas áreas contíguas às lesões em 
lombos afetados e a média de pH dos lombos não afetados 

( ltl = 5,90 ~ ta=O,OS ). 

Na TABELA 3, vemos ainda que as médias 

do pH nas amostras dependentes, provenientes da mesma car 

caça e obtidas dos valores tomados nas áreas lesadas e con 
tíguas dos respectivos lombos afetados, foram também sign~ 
ficativamente diferentes, haja visto o valor de ltl = 3,27 
~ t 

a= O ,OS 

Com relação ao poder de retenção hídri 
co na região lombar, ao compararem-se a; médias aritméticas 

dos valores obtidos nos lombos afetados (área lesada) e 

lombos não afetados, obteve-se um valor para l tf = 10,44 



QUADRO 8 - Dados relativos ãs caractorístlcas f{sico-qufmicas estudadas nos 
lombos afetados e não afetados de suínos abatidos no Município 
de.Sertãozinho (SP), durante o verão do 1977. 

Características p H P.R.H. UMIDADB ,:;:: lombos afetados lombos lombos afetados lombos lombos afetados 

área área não área área não área área s lesada contígua afetados lesada contígua afetados lesada contígua 

1 - 5,95 1.019 - - - - -2 - - 6,00 - - l. 080 - -
3 5,60 5,75 - 1.841 1.520 - 70,3 68,0 
4 5,75 5,80 - 1.897 1. 433 - 65,8 71,0 s - - 6,10 - - 849 - -
6 - - 6,00 - - 1.137 - -7 - - ·5. 95 - - 1.012 - -8 - - 5,90 - - 1.104 - -9 5,70 5,80 - 1. 856 1. 484 - 69,0 73,0 

10 - - 6,00 - - 948 - -11 - - 5,80 - - 1.198 - -12 5,35 S,70 - l. 879 1.605 - '72,3 71,8 
13 5,20 5,80 - 1.846 1.480 - 68,8 72,2 
14 5,70 5,70 - 1. 873 1.460 - 68,2 71,1 
15 5,00 5,60 - 1. 916 l.SlO - 70,3 69,8 
16 - - 5,95 - - 997 - -17 - - 6,00 - - 852 - -18 - - 5,80 - - 1.078 - -19 - - 5,80 - - 1.002 - -20 - - 5,85 - - 1.128 - -
21 - - 6,00 - - 1.017 - -22 - - 5,80 - - 1.106 - -23 - - 6,00 - - 1.158 - -24 - - 6,00 - - 1.:5'53 - -
25 - - 5,80 - - 1.4 24 - -
26 - - 6·,oo - - 1. 227 - -27 5,00 5,70 - 2.489 1.701 - H,O 71,3 
28 5,60 5,75 - 1.589 979 - 73,4 67,4 
29 5,70 s. 75 - l. 505 772 - 70,2 69,0 

lombos 
não 

afetadosj 

65,0 
70,3 

--
70,8 
70,5 
72 ,O 
67,2 

-
71,0 
75,0 

----
71,3 
72,0 
60,0 
66,0 
67,0 
70,0 
72,4 
70,0 
74 ,O 
72,0 
73,0 ---

VI 
U1 



QUADRO 9 - Dados relativos ãs características físico-quÍmicas estudadas nos 
pernis afetados e não afetados de suínos abatidos no Município 
de Sertão,inho (SP}, durante o verão de 1977. 

Características p H P.R.rt. UMIDADB físico-químicas 

~ 
pernis afetados 

pernls pernis afetados pernis pernis afetad~s 

área área não área área não área área 
lesada contígua afetados 

lesada contígua afetado! 
lesada contfgua 

1 - - 6,30 - - 1.057 - -2 - - 6,35 - - 1. 374 - -3 5.30 5,65 - 1. 8SZ 1. 550 - 71,0 73,5 
4 5,70 5. 7.5 - 1.838 1.460 - 72,0 7J,O s - - 6,20 - - 540 - -6 - - 5,90 - - 1.268 - -7 - - 6,00 - - 989 - -8 - - 6. 20 - - 1.100 - -9 5,40 5,80 - L 888 1. 483 - 73,5 71 '2 10 - - 6,30 - - l.lll - -

11 5,35 5,70 - 1.926 1. 425 - 71,0 71,3 
12 5,50 5,85 - 1. 893 1 .810 - 73,3 69,3 
13 5,40 5,70 - 1.900 1. 712 - 74,6 65,5 
14 - - 6. 20 - - 1. 277 - -15 5,10 5,60 - z .on 1.525 - 70,0 67,2 
16 - - 6,10 - - 1.002 - -17 - - 5,80 - - 1.265 - -18 - - 6,00 - - 1.108 - -19 - - 6,20 - - 994 - -zo - - 6,30 - - 54 2 - -21 - - 5,80 - - 1.365 - -22 s~o·o 5,75 - 1.794 ~76 I - 67,0 69,0 
23 - - 6,00 - I 910 - -24 - - 5,95 - - 829 - ·-25 - - 5,85 - - 1.07l - -26 - - 6,10 - - 949 - -
27 - - 5,85 ':' - 1.023 - -28 - - 6,00 - - 1. 294 - -29 - - 5,90 - - 1.169 - --· 

pernis 
não 

afetados 

13,0 
68,0 --
72,0 
68,2 
69,2 
73,3 
-

70,6 
---

65,6 -
72,4 
64,0 
73 .o 
69,0 
64 .o 
73,0 -
72 ,o 
75,0 
70,0 
74,0 
68,0 
75,0 
70,0 

~ 
0\ 



~erísticas físic~-~ 

TABELA l • Resultados obtidos atruvés de análise eatat{stica dos dados referentes ao 

pll, poder de retenção h{drlco e umidade em lombos afetados e não afetedos, 
Sertão~inho lsr). 1978, 

~-- ~----

--..___p 1 -~----~~_ic..s I P H I P. R. 11. UNIDADE c ;i.;CK:'i l ------=---de - . ----r-------- ·--,- 1-- -~ -------- ---
__ anal I ~e> , 

Valo,.,~ ~ A x C 6 X c 1 " x n 
1 

A X c I B ll c I 
,. 

I( 11 
__ est~tf~t~os __ I __ _i _________ 

I( S. 4o S.9~ 5,74 '. !13 - U, 28 l. 869,10 1.088. ~9 l. 394,40 1.088,89 .\74,70 
z 

O,O!i 0,01 U,OOJ 0,01 0,07 00.654,10 21. 546.88 83.175,82 21.54 o. 88 l0.898,9U s 

s (1,03 n.u~ O,!J6 0,09 ü .27 258,17 14h,79 2!!8,40 l-ló. 79 175, '/6 

s x d. 0~1 O tJL O,ú2 ll. 02 0.08 81,64 33,oij 91,20 33.68 ss. 59 

CV(\) 5,40 1,ó0 1.0~ I .00 - 13,81 1 ~. 48 20,08 11,48 

N ltl,Ou 1~_(10 10,úfJ 1':1,00 10 .~c lO,uO 19.uO 10,00 19,00 lO,OO 

---------------------
G L 27,00 27,00 

------------------
I t I 6,40 

. 
S,90 

Leaenda: 

g,oo 27,00 27,00 

. 
5,27 10,44° • l,Bl 

A • área lesaJa- b 
b • área çontíaua à lesão~loa os afetados 
C • lombos não afetados 

• diferença estatisticamente significanta a • 0,05 
ns • diferença estatisticamente nã~ sianificante 

9,00 

8,54° 

: A X c B X c 
----'---

70,2J 69,97 70,Só b9,97 

6,21 12.74 l,ó9 12,74 

2,49 3,57 1.n 3,57 

0,79 0,82 0,61 0,82 

3,59 5,10 2. 7l 5,10 

10,00 19,00 10,00 19,00 

27,00 27,00 

o,zlf' 0,48ns 

L A x B 

- O,ll 
ll,OO 

3,46 

1,10 

10,00 

9,00 

o . .wns 

(;I 
-....) 



TAbELA 4 - Resultados obtidos atravis de anilise estatística dos dados referentes ao 

plf, puder ~e retcuçio hídrico e u~idade em perni~ afetados enio afetados, 
S~Itiiüzinho (SP), 1978. 

~t:_rísticas fÍoiLoqut'------~--- ----~ 
Rélaçõcs---~•s p I! I 1'. R. lf. U M I D A D E 

-------.:_je arJiJbes - ·---------~-------"!·--- - ---Valores --._______ , ! 

__ csla~~>tic..,; _____ -=-c_ A ' ':__j " ' C I A" [ A ' C ] B ' C I A n I A ' C I B ' C 1~ 
x 5. 34 f>,OI> 5. 7J 6,06 - O,JB 1. 89'). 00 l.CS9,lJO 1.455,13 1.059,0() 443,88 71,55 70,44 70,00 70,44 I ,55 2 
:; Li .li) u,O.I 0,01 u,uJ 0,04 6.S00,8D Sl.Ylt.,70 116.364 ,12 Sl. 916, 7() 99.654,13 5,71 10,91 7,71 10.~1 1-1,87 

) J. 2l ú,lS 0,08 O,ld O,?U BO,bJ 227,85 341,12 227.85 315,68 2,3g 1,30 2,78 l, .}/) 3,86 

,. .. O,ld u.u~ 0,03 0,04 0,07 l8,51 40. ll 1211 ,óO 4V,7Z 111,61 o.ss o. 72 0,98 0,7l l,l6 
X 

C\' ( \) 4 ,li 2.~5 1,40 2,95 - 4,25 21,52 23,44 21,52 - 1,34 4,69 3,97 4,b9 

N 8,00 21 ,uO 8,00 21,00 8,00 8,00 21,00 8,00 21,00 8,00 8,00 Z1,00 8,00 21,00 8,00 

-----------------------
CL u,ov 2'1, 00 7, DO 27,0() 27,00 7,00 27,00 27,00 7,00 

! t I 
. . . . • • 0,86 ns O,l4 IIS 1,14 11~ 9,09 5,0) 5,4~ 10,09 3,64 l,98 

le 11e 1"la: A • ãrc:d lesaJa-- pernis afetados 
B • ãreu contígua ã l~s~ 
C • pernis não afetauo~ . . diíerdnça estatisticamente significante ~· O,OS 

n~ • diferença estatisticamente nio sl~nificbnte 

V.l 
00 



39 

~ tcx = 0 05 , o que demonstrou haver diferença estatisti 
' camente significante entre essas duas médias. Surpreendeu 

nos que as áreas contíguas às lesões tenham apresentado 

maior perda de lÍquidos, (x = l. 394 .40) em relação a mé 
dia obtida nos lombos não afetados (x = 1.088,89), tendo 

~ddo constatada diferença signific3nte (ltl = 3,81 ~ta = 

0,05 Por sua vez, as m6dias do poder de retenção nas 

áreas lesadas e contíguas às lt~:;0cs provenientes dos respe~ 

tivos lombos afetados (amostras dependentes), quando compa 

radas pelo teste "t" de STUDENT r~videnciaram-se estatisti

camente diferentes (ltf: R.:=..:t ~ta= 0 . 05 ). 

:\inda na TABr.LA 3, no que diz respeito 

aos teores de umidade, o teste "t" não revelou diferenças 
significantes em nenhum dos pares Je observações, haja vi! 

to seus valores terem sido menores que ta= O,OS. Neste C! 
so, nio houve variação nos teores de umidade total entre 

os lombos afetados - ~rea lesada - e os lombos não afeta 

dos, o mesmo ocorrendo entre os lombos afetados - irea con 

tígua - e lombos não afetados c entre as áreas lesadas e 
contígua, nos lombos afetados. 

As mesmas rclaç6es de anilises realiza 

das nos pernis, quanto às características físico- químicas 

estudadas, acham-se agrupadas na TABELA 4, onde o valor cO!!!_ 

putado pelo teste "t" demonstrou a existência de diferença 

estatisticamente signifjcantc, quando comparou-se a média 

aritmitica dos vaJores do pH nos pernis afetados - área 1~ 
sada - (x = 5, 34) com Jque 1 a nos pe rlli ~~. não afeta dos Cx c 

6 , O 6) , tendo - s e e n c o n t r a do p a r J r t I o v a l o r 9 , O 9 ~ ta =O , 0 5 . 
Da mesma forma que na região lombar, o teste "t" revelou 

diferença significante ( 1 ti = S ,09 ~ til = O.OS ) ao comp~ 

rar-se a midin aritmética do pH das áreas contíguas às le 

sões (x"' S,i3) ('.Jm aquela o\>tida nos pernis não afetados 

Cx = 6,06). Finalmente, quando comparou-se a média do pH 

obtida nas ireas lesadas com a média obtida nas áreas con 

tíguas em pernis afetados. ol>teve-se o valor de ltl = 5,49 

~ tcx = O,OS , revelando desse.: forma umn diferença signifi 
cante entre essas duas areas (amostras dependentes). 
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Quando comparou-se a média aritmética 

correspondente ao poder de retenção nos pernis afetados 

área lesada - com aquela obtida nos pernis não afetados en 

centrou-se um valor de ltl = 10,09) t
0 

= O,OS• demonstra~ 

do, mais uma vez, a existência de diferença estatisticame~ 

t~ significante, em relação a essa característica físico-

química. O poder de retenção hídrico, do mesmo modo que 

o pH, mostrou a existência de diferença significante qua~ 

do comparou-se o valor médio alcançado nos pernis afeta 

dos - área contígua - com os pernis não afetados ( ltl = 
3,64 ) ta= o,os). Ainda com relação i capacidade de rete~ 
ção de l!quidos das duas ireas (lesada e contígua) consid! 

radas nos pernis afetados, ambas apresentaram-se estatisti 

camente diferentes, tendo em vista o valor de "t" encontra 

do ( I tI = 3 , 9 8 >.. ta = Ll , O S) . 

Finalmente, ainda na TABELA .1, consta 

tou-se que os teores de umidade não diferiram estatistica 

mente; a média aritmética ohtida nas áreas lesadas dos pe.E_ 

nis afetados, não apresentou diferença significante quando 

comparada com aquela nos pernis não afetados ( ltl = 0,86 

~ ta= 0 05 ). O mesmo ocorreu entre as áreas contíguas 

às lesões' e pernis não afetados (I ti = 0,34 ~ta= O,OS) 
bem como, nas amostras dependentes, ou seja, na área lesa 

da e área contigua em pernis afetados (ltl = 1,14 ~ta = 

) . 
0,05 

Tendo sido constatado um número reduzi 

do de paletas afetadas, não nos foi possível avaliar as ca

ractcrísticasfísico-qu]micas nesta ret:J<lo, o que procurar-s~ 
á investigar posteriormentç. 

Nos QUADROS 10, 11 e 12 acham-se os re 

sultados relativos aos exames microsc6picos dos lombos,pe.E_ 

nis e paletas afetados, referentes às áreas lesadas pr~ 

priamente ditas e is áreas contíguas às lesões. Nas áreas 

lesadas das três regi6es estudadas, os cortes histo16gicos 

revelaram alterações variadas nas fibras musculares, encon 

trando-se mais frequentemente uma homogeneização das fi 

bras, com perda de estriaçõcs, observando-se em alguns cor 

tes, fibras musculares fragmentadas e em outros, fragme~ 
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tação acentuada em todo o campo microscópico. 

As áreas contfguas também apresentara~ 
se alteradas. As fibras musculares, nas três regiões con

sideradas, apresentaram, na maioria dos cortes, predomina~ 
temente, ireas d~ acidofilia, ~s vêzes, acompanhadas por 
algumas fibras homogêneas ou fragmentadas. 

A microscopia realizada nas amestras 
macroscopicamente nao afetadas. revelou a presença de fi 
bras musculares Íntegras. 



42 

QUADRO 10 - Exames microscópicos das fibras musculares em 
lombos afetados de suínos abatidos no Município 
de Sertãozinho (SP), durante o verão de 1977. 

~·------------~-------------------------------------------------~ 

AMOSTRA 

3 

4 

9 

12 

13 

14 

15 

27 

28 

29 

LOMBOS AFETADOS 
1------------------,....----------------i 

ÁREA LESADA 

-Fibras musculares homo 
gêneas(perda de estriã 
ções) -

-Áreas eosinófilas 

-Fibras homogêneas(per 
da de estriações) -

-Áreas eosinófilas 

-Fibras homogêneas(sem 
estriações) 

-Áreas eosinófilas 

-Fibras musculares 
fragmentadas e eosin~ 
las 

-Fragmentação e eosi 
nofilia das fibras
musculares 

-Fibras homogêneas(sem 
estriações) e eosinó 
filas -

-Fragmentação acentua 
da das fibras muscula 
res 

-Eosinofilia 

-Fragmentação acentua 
da das fibras muscu
lares 

-Eosinofilia 

-Fibras homogêneas(per 
da de estriações) -

-Áreas eosinófilas 

-Fibras homogêneas(sem 
estriações) 

-Eosinofilia 

ÁREA CONT!GUA 

-Áreas eosinófilas 

-Ligeiro edema 

-Fibras musculares com 
áreas eosinófilas 

-Áreas de eosinofilia 

-Ligeiro edema 

-~rea eosinófila 
-Presença de infiltrado 
celular 
-~emorra~i~ e edema no 
1nterst1c1o 

-Algumas fibras homogê 
neas(perda de estria-
ções) -

-Áreas eosinófilas 

-Ligeira ~osinofilia em 
algumas areas 

-Algumas fibras muscula -res apresentando fraK 
mentação 

-Eosinofilia 

-Algumas fibras fragmeE: 
ta das 

-Eosinofilia 

-Áreas eosinófilas nas 
fibras musculares 

-Áreas eosinófilas nas 
fibras musculares 
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QUADRO 11 - Exames microscópicos das fibras musculares em 
pernis afetados de suínos abatidos no Município 
de Sertãozinho (SP), durante o verão de 1977. 

PERNIS AFETADOS 
AMOSTRA ~·------------·------------r-----------·--·--·---------1 

.4:REA L E SÃDA .S.REA CONT! GUA 
~-------------~--------------------------1-------------------------~ 

3 
-Fibras musculares frag 
mentadas 

-Area extrema de eosino 
filia e discreto edema 
no perimísio 

-Algumas fibras homogê 
( . - )·--neas sem estr1açoes 

-Eosinofilia 

~-------------~-------------------------~--------------------------~ 
4 

9 

-Fibras homogêneas(per 
da de estriações) -

-Fibras musculares hemo 
gêneas(sem estriaçõesJ 

-~reas eosinófilas 

-Areas eosinófilas em 
meio a outras normais 

-Edema muito discreto 
no interstício 

1------------+----·---------------+-----·----------t 

11 

12 

-Fibras homogêneas(per 
da de estriacões) -

-Fibras musculares homo 
gêneas(sem estriaçõesT 

-Eosinofilia 

-Áreas de fibras prati . -camente norma1s, no 
interstício infiltra
do de células mononu
cleares 

-Eosinofilia 

-Áreas eosinófilas 

~-------------+---------------------------~----------------------~ 

13 

15 

-Fibras homogêneas(sem 
estriações) 

-Áreas eosinófilas 

-Fragmentaçiio acentuada 
das fibras musculares 

-Ligeira eosinofilia 

-Algumas fibras museu 
lares fragmentadas -

-Eosinofilia 
~-------------~------------------------~-----------------------4 

22 -Fibras musculares homo 
gêneas(sem estriaçõesT 

-Áreas eosinófilas em 
meio a outras normais 



44 

QUADRO 12 - Exames microscópicos das fibras musculares em 

AMOSTRA 

3 

4 

13 

paletas afetadas de suínos abatidos no Município 
de Sertãozinho (SP), durante o verão de 1977. 

PALETAS AFETADAS 

ÁREA LESADA fl:REA CONT!GUA 

-Fibras homogêneas(per -Em algumas 
.. 

ligei are as 
da de estriações) e r a eosinofilia 
eosinófilas 

-Fibras homogêneas(sem -Áreas eosinófilas 
estriações) 

- Eosinofi lia 

-Fibras musculares h o mo -Eosinofilia 
gêneas(perda de estriã -Em 

.. 
extenso in uma are a 

ções) - filtrado celular -no 
-Eosinofilia interstício 

-Edema discreto no peri 
misio, junto a fibras 
normais 
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A anâljse da literatura apresentada parece~ 

nos suficiente para demonstrar a preocupação dos especi~ 

listas em detectar as carnes suínas de baixa qualidade, s~ 

bretudo no que se refere i miopatia exsudativa e despigme~ 

tada, através da inspeção macroscópica, da avaliação das 

características fÍsico-químicas e das lesões microscópicas 

nas fibras musculares, visando oferecer ao pÚblico um pr~ 

duto de qualidade comprovada. 

Os resultados referentes às características 

macrosc6picas registrados nos QUADROS 2, 3 e 4 merecem uma 

anilise detalhada. As les6es apresentaram aspecto visual 

caracterizado pela palidez e exsudação anormais, denotando 

ao tato uma consistência flácida, confirmando as afirmati 

vas de vários especialistas (HENRY e col. li, COSSARD 5 

COUTEFONGEA10 , SCHULER 31 , BEMBERS e SATTERLE 2
, segundo os 

quais as carnes afetadas apresentam-se moles, pálidas e ex 

sudativas. Este fato leva ~ conjectura imediata de que al 

gum fator de stress estaria agindo sobre os animais antes 

do abate, situação concorde e bem demonstrada por LENDFERS 
21 e RULCKER27 . 

.. 
Por outro lado, apos o abate, encontraram -

se amostras afetadas no lombo, pernil e paleta,contrarian 

do os achados de COSSAR0 5 e HENRY e co1. 17 . segundo o~ 
quais, imediatamente depois Ja matança. as lesões s5 eram 

visíveis nos pernis, enquanto os demais músculos tinham con 

servado sua coloração normal. Nossos dados, entretanto 

são corroborados pelas observações de SCHULER 31 que verifi 

cou à inspeção macroscópica, lesões características da mi~ 
patia exsudativa em músculos do pernil e lombo, os quais 

apresentavam-se mais atingidos que os outros. Ademais, na 

presente pesquisa. verificou-se que, numa mesma carcaça as 

lesões na paleta apareceram sempre mais discretas e asso 

ciadas a alteraç6es nas regiões do lombo e pernil, fazendo 

crer que, para que esta região apareça comprometida é ne 

cessãrio que o lornho e pernil já se apresentem lesados. Is 
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so parece claro, visto que tanto o lombo como o pernil apa 

recc~am como sendo as regi~es de eleição para a instalação 

da afecção na carcaça (TABELA 1). Assim, os contrastes e~ 

tre as regiões estudadas, demonstraram a existência de uma 

maior frequência das alteraç~es an5tomo-patol6gicas na re 
gião do lombo (34.4"o) e pernil (27,S'b), seguindo-se pela 

paleta (10,3%). Isso leva a supor, em maior predisposição 

dos músculos dessas regiões (lombo e pernil) para apreseg 

tarem alterações bioquímicas, características das carnes 

pálidas, flâcidas e úmidas. além de coadunar-se plenamente 

com os achados de GOUTE FONGEA e CHARPENTIER 11 . Estes cons 

tataram que, normalmente, o músculo longissimus dorsi e 

aqueles do pernil são sempre os primeiros a serem afetados 
pela miopatia, através da evidenciação dos defeitos que 

ela acarreta. 

Com relação à maneira como as lesões apar~ 

ceram na massa muscular ao exame macrosc6pico,constatou-se 

que nas três regiões nobres os músculos apresentaram-se 

parcialmente atingidos e ent graus variados de intensidade 

quanto i despigmentação e exsudação (QUADROS 5, 6 e 7). 

Essa constatação, analisada à luz das d~ 

GOUTEFONGEA 10 e SCHULER 31 , faz ver que as amostras afeta 

das apresentaram musculatura com afecção parcial, eviden 
ciando áreas visivelmente alteradas e outras com aparência 

normal. 

Os aspectos das lesões variaram de intensi 

dades, tendo sido constatadas exsudação e despigmentação 

discretas, ora nitidamente visíveis e, por vêzes, a museu 

latura apresentou-se acentuadamente lesada. Esses resulta 

dos concordam, de um lado com as observações de COSSARD ! 
e SCHULER 31 , segundo os quais há uma variação na coloração 

dos músculos afetados; por outro lado, coadunam-se com as 
conclusões de DAVIS e cal. I, que obtiveram uma correlação 

significativa entre a coloração do lombo e a quantidade de 

água livre na musculatura, demonstrando que, quanto mais 
pálida for esta, maior a quantidade de água livre. Assim, 

ao se analisar a TABELA 2, constatou-se que houve maior fre 
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qu6ncia de Les6es nJtidas e acentuadas no lombo l20\) e no 

pernil (12 ,5%), n~1o tend<> ocorrido na paleta (O ,0%) .Por ou 

tro lado, alterJç6es discretas foram patentes nas tris re 

giÕes, tendo si do rn~.:nns [requentes no lombo (60%) e no pe!. 

f:~;tc fato leva a pensar 

quE' ;.1s alterar;õe:-- J:1 rni;.·,patl·: Lknotam, ::1pÔs o abate, esta 

dos mais avançado'~ ncs:;as du.;s regiões. Esses acha(ios con 

cordam perfeitamentP com as constatações de GOUTEFONGEA e 

CHARPENTIER11 . segundo os qu,u::. a afecç.ão manifesta-se em 

maiores intensidade::;. no músculo _l~-mgissj_mu~ dorsi e naqu~ 

les do pernil. 

Relat:ivamentt· :111 estullo das características 

físico-químicas de tcct?\1as, s;-1o 

os dados constantes 11:1~ T~~BELM~. 

bo e pernil, respc,:.t i \'amei~ te. 

altamente significativos 

3 e 4, com relação ao 1om 

~ a T ;, I) i: L A :1 . '"> t e s t e " t " r e v e 1 ou h a v e r d i 

ferenças estatisticamente s1~nificantes ao comparar-se as 

médias de pH entre l•)TIÜ.i•):, :Jfetados - área lesada- (x = 5,46) 

e lombos não afetados l;,.··"" S,93), o que, à luz dos achados 

de RULCKER 27 , consolid<J a hipótese do stress "ante-mortem'.' 

Segundo o autor, este promove ~lteraçôcs na carne suína, 

consideradascomo característ.ic..1s da miopatia exsudativa e 

despigmentada, dentre estas encontrando-se a diminuiçio do 

pH "post-mortem". Os resultado:~ do presente estudo concor 
7 -

daram com os achados de üA\'lS e co'!.· segundo os quais, 45 

minutos após o :lhate, o valor nlL~dio do pH em mCtsculos lon-

gissimus dorsl_ muito pálidos, apresentava-se diminuído 

LS.SO) e que nos mesmos mtís.~ulos com coloraç6es normais 

(não afetados) este valor atingia a 6.12. Possivelmente, 

os valores um pouco mais elevados encontrados por este au 

tor estivessem relacionados Jos aspectos macroscópicos das 

amostras por ele estudadas, vistí' que segundo GOUTEFONGEA 
10 . as medidas do pH variJvam com a coloração dos mGscu 

los. Por outro lado. os resuJtados encontrados no estudo 
-c 

em pauta, diferem dos Je lHORNTON j~, quando este descreve 

que 45 minutos ap\)s a matança, as carnes com pH 6.1 aprese~ 

taram-sc macroscopicamente ufetadas e naquelas com pH 6.3 

não houve instalações de lesões. BIBLIOTECA 
fACULC , .": l;,_ :.~·"'"'·'. i"i./.\UCA 
UN.JVEfi::iiJ:,uc. üi:. ~>;.u r0 AULO 
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A média obtida dos valores do pH nas áreas con 
tíguas às lesões nos lombos afetados (x = 5,74) apresen
tou-se inferior iquela alcançada nos lombos não afetados 
Cx = 5,93), tendo-se revelado através do teste "t" uma di 

ferença significante Cltl = 5,90:;. ta= o os)· Entretan-
' to, essa mesma rn6dia nas ireas contíguas (i = 5,74) mos-

trou-se superior àquela obtida para o pH nas áreas lesa -
das propriamente ditas (x = 5,46), tendo sido constatada 
pelo teste "t" urna diferença estatisticamente significan
te nessas duas áreas estudadas nos lombos afetados ( !ti• 

3,24 ~ta= 0,0 5). Esse fato mostra que os valores do pH 
nas áreas contíguas encontram-se entre os obtidos para as 
áreas lesadas dos lombos afetados e os observados nos 1om 
bos não afetados. Essa constatação faz supor que as áreas 
pr~ximas às lesões tendeTiam a mostrar-se afetadas, uma vez 
que o pH apresentou uma queda mais rápida do que aquela v~ 
rificada nos lombos não afetados, 45 minutos após o abate, 
sendo conhecida de longa data a importância da rapidez da 
queda do pH "post-mortem" na caracterização do estado exsu 
dativo ( WISMER-PEDERSEN 38 SCHAPIRA 30 ). 

Ainda na TABBLA 3, verifica-se que as áreas 1! 
sadas dos lombos afetados apresentaram maior perda de lí
quido (x = 1.869,10), demonstrando menor capacidade de r~ 
tenção hídrica que os lombos não afetados (x = 1.089,99). 
Através do teste "t" comprovou-se que essa diferença en
tre as médias foi significativa ao nível de 5\, concordan 
do estes resultados com os achados de RIBEIRo 25 e DAVIS e 
col. 7 , que constataram maior perda de lÍquido em lombos 
(músculos longissi~~ dor~JJ pálidos e exsudativos do que 
naqueles macroscopicamente normais. Essas constatações~ 
vam a crer que com o abaixamento brusco do pH nos limites 
do ponto isoel~trico das proteínas musculares, o poder de 
retenção de lÍquidos pelas fibras apresentou-se diminuído 
em decorrência da desnaturação proteica, a qual se traduz 
por menor fixação da água às proteínas, resultando num a~ 
mento da água livre no músculo. Pato este, aliás, que se 
encontra plenamente de acordo com os estudos empreendidos 
por WISMER-PEDERSEN 39 e HEFFRON14

• 
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Concernentemente as areas contíguas is le 

soes, encontrou-se para o poder de retenção hídrico um va 

lor médio ( x = 1. 394, 40) superior à média aritmética obti 

da nos lombos não afetados C x = 1.088,89). Esta diferen 

ça mostrou-se significante ( I ti = :),81 ::;;. \x = O,OS), indi 
... 

cando maior perda de lfquido nas areas imediatamente pr~ 

ximas às les6es nos lombos afetados, do que naqueles nao 
afetados. Entretanto, as áreas contíguas apresentaram 

maior capacidade de retenção. evidenciando menor perda de 

1 Íquido ( x = 1. 394. 40) , quando comparadas com as áreas 

lesadas (x= 1.860,10). Pelo teste "t" foi constatada uma 

diferença estatisticamente significativa nas duas ireas es 

tu dadas no me s mo 1 o m b o l I t I = 8 , 5 4 ) t a = 0 , 0 5 ) • E s s as o b 
servaç6es demonstram que os valores do poder de retenção 

hídrico nas áreas contíguas,da mesma forma que os do pH, 

acham-se compreendidos entre aqueles obtidos nas áreas le 

sadas e os valores obtiJos nos lombos não afetadus. Esse 

fato reforça a suposi(;ão de que nas áreas contíguas h ave 

ria uma tend~ncia da musculatura a apresentar as altera 

ç6es caracteristicas da miopatia exsudativa e despigmenta

da, uma vez que o poder de retenção hídrico apresentou- se 
diminuído, em sincronia com o pH, ambas as medidas denota~ 

do valores médios a4uém daqueles observados nos lombos não 

afetados 45 minutos ap6s o abate. 

Os teores de umidade nao apresentaram dife 

renças significantes ( ltl = 0,20:; t,'X= o os) quando com 
parou-se a média obtida nos lombos afetado's - áreas lesa 

das- (x= 70,23) com aquela obtid3 no~ lombos não afeta 

dos ( x = 69 ,97). Da comparação entre o valor médio obtido 

nas áreas contíguas ( x = 70 .S6) e aquele registrado nos 1om 

bos não afetados t ,x= 69,97) o teste "t" igualmente reve 

lou diferenças não sígn]flcati.vas (ltl = 0,48 ~ta= o os)' 
.Jd. o mesmo ocorrendo quando compararam-se os valores me 1os 

alcançados nas áreas lesadas (i= 70,23) e contíguas 

(x = 70,56) nos mesmos lombos. Esses resultados contradi 

zem os achados de FALI\ e col. 9 e NELSON e cal. 23 ,osquai; 

determinaram em músculos longi s s i_rnus dors i afetados um con 

teúdo de umidade significativamente mais elevado do que nos 

músculos não afetados, discordando, da mesma forma, das 
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constatações de DAVIS e cal. 7 , segundo os quais, nos mús 

culos pálidos e exsudativos as taxas de umidade apresent! 
vam-se diminuídas. Os resultados da presente pesquisa co~ 
cordaram entretanto de um 1 ado com os achados de WISMER

-PEDERSEN 38 , que trabalhando com dez amostras de lombos 
(músculo longissimus dorsi) verificou que as diferenças e 

xistentes entre as mesmas, com relação ã água perdida, não 
se relacionavam com a umidade total, concluindo que essas 
diferenças eram devidas às variações do poder de retenção 
hÍdrico; concordaram também com as constatações de BILLON~ 
HENRY e cal. 17 e ROZIER e ROSSET 26 . De acordo com esses 

autores a carne exsudativa apresenta teor de umidade nor 

mal, não havendo excesso de ãgua, porém má retenção hídri 
ca. 

Analisando-se :odJs as combinaÇÕes constan 
tes na TABELA 4, relacionadas com as características físi 

co-químicas no pernil, verificaram-se resultados semelhan 

tes àqueles ohservados no lombo. O teste "t'' mostrou ha 

ver diferença estatística significante ( Jtl = 9,09 ~ ta= 
) entre a média aritm5tica dos valores do pH nos per 

0,05 
n1s afetados - área lesada- (x = 5,34), e aquelas obtidas 
nos pernis não afetados ( x = b ,06), revelando uma diminui 

ção rápida do pH nas áreas lesadas logo após o abate. Es 

ses resultados concordam com os achados de HENRY e co1. 17~ 
que medindo o pH em 34 pernis, sobre os mfisculos gluteus 
medius, gluteus ?uperficialis e na massa comum formada p~ 

los mfisculos gracilis e ~dductor, obtiveram valores médios 
mais elevados (x = 6,1) para os peTnis não afetados e val~ 

res mais baixos (x = 5,24) nos pernis afetados pela miop! 
tia exsudativa e despigmentada. Observações semelhantes 

6 foram constatadas por DALRYMPtE e KELLY segundo os quais 

o pH em pernis afetados é significativamente mais 

que nos pernis normais. 

baixo 

O valor d0 ltl = S,09 ~ t dernons a. = 0,05' 
trou a existência de diferença estatística significante e~ 

tre a média do pH nas ~reas contrguas ~s lesões (~ = 5,73) 

e a média nos pernis não afetados (~ = 6,06). Nos pernis 

afetados o valor médio do pll nas áreas contíguas às lesões 
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apresenta-se portanto mais b~ixo do que aquele obtido em 

pernis não afetados pela miopatia. Por outro lado, verifi 

ca-se que a média do pH nestas áreas contíguas (~ • 5,73 ) 

revela-se maior que aquela obtida nas áreas lesadas Cx = 
5,34, constatando-se pelo tC'stc "t" uma diferença estatis 

ticamente significante nas duas áreas consideradas nos mes 

mos pernis l ltl = 5,49 ~ ta= 0 , 05 ). Esse fato revela, 
semelhantemente ao ocorrido na região lombar, que o valor 

médio do pH nas áreas contíguas encontra-se no limite en 
tre aquele obtido para as áreas lesadas dos pernis afeta 

dos e a média do pH nos pernis não afetados. Partindo- se 

dessa constatação, verifica-se que a glicogen51ise nas 

áreas contíguas já apresenta uma aceleração considerável,! 

carretando uma queda mais rápida do pH nos 45 minutos que 
se seguem ao ahatc; isto leva a supor que estas áreas im~ 

diatamente próximas às lesões têm tendência a apresentare!!! 

-se afetadas exteriorizando mais tarde as lesões 

rísticas da miopatia exsudativa e despigmentada. 

caracte 

Nas áreas lesadas dos pernis afetados (TAB~ 

LA 4) há maior perda de lÍquido (x = 1.899), revelando 

menor capacidade de retenção hídrica que nos pernis não 

afetados (x = 1.059). tendo sido demonstrado pelo teste"t" 

uma diferença significante entre essas duas médias (ltl = 
10,09 ~ ta= o,os). Sendo observado na presente experi~~ 
cia bem como nos trabalhos de RIBEIRO 25 e DAVIS e col. 
fenômeno análogo na região lombar (m. longissimus dorsi) , 

estes resultados fazem supor que o poder de retenção hÍdrl 

co nas áreas afetadas dos pernis acha-se igualmente condi 

cionado ao pH, concordando plenamente com as conclusões de 

WISMER-PEDERSEN 39 e HEFFRON 14 , segundo os quais, quanto 

mais próximo o valor do pH da carne do ponto isoelétrico das 

proteínas musculares, tanto menor será sua capacidade de 

reter a água, acarretando um baixo poder de retenção hídri 

co. Na mesma tabela, a área contígua ã lesão apresentou 

uma média aritmética Lx = 1.455,13) maior do que aquela o~ 
tida nos pernis não afetados (x = 1.059), com relação ao 

poder de retenção hídrico. Deste modo, constatou-se nas 

áreas contiguas uma perda de líquido mais elevada do que 

aquela observada nos pernis não afetados. Da comparaçao 
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entre as médias apareceu uma diferença significativa (ltl• 

3, 64 ~ \x = 0 , 0 5 ) . Por outro 1 a do, verificou-se menor per 
da de líquido nas áreas contíguas ex. = 1.455,13) do que 
nas áreas lesadas (x = 1.899), tendo sido comprovado ser 
esta diferença estatisticamente significante quando comp! 
raram-se as médias entre si nas duas áreas 
nos mesmos pernis. 

consideradas, 

A capacidade de retenção hídrica nas 
~ 

are as 
contíguas assume, igualmente ao pH, posição intermediária 
em relação aos valores médios registrados nas áreas lesa 
das dos pernis e naqueles não afetados. Essas consta 
tações impõem que haveria uma tendência nas áreas próximas 
às lesões de apresentarem alterações típicas da miopatia 
exsudativa e despigmentada. Nessas áreas, tanto no pernil 
como-no lombo, já se pode observar, nos 45 minutos após o 
abate, urna glicogenólise acelerada, acarretando uma dimi 
nuição do pH e do poder de retenção hídrico abaixo dos va 
lares médios observados nos músculos normais dessas mesmas 
regiões. 

Ainda com relação ao pernil, nao se observ! 
ram diferenças significativas entre os diferentes pares de 
observações, quanto aos teores de umidade total. Essascons 
tatações encontram apoio no trabalho de BILLON 3 , o qual 
verificou não existir diferenças marcantes entre a água to 
tal de pernis exsudativos e não exsudativos, afirmação es 
sa que coincide com as de ROZIER e ROSSET 26 , segundo os 
quais, a água perdida mantêm-se sobre as seçoes muscula 
res logo que o poder de retenção é diminuído, razao pela 
qual a umidade permanece constante. 

Os resultados dos exames microscópicos, nas 
áreas lesadas dos lombos, revelaram alterações patentes das 

fibras musculares. Assim, os dados constantes do QUADRO 
10 mostraram que as imagens histológicas nas áreas lesadas 
variaram de acordo com as intensidades das lesões na massa 
muscular. Nas amostras 3, 4, 9, 14, 28 e 29, nas quais as 
lesões se apresentaram discretas, verificaram-se fibras nus 
culares homogêneas (com perda das estriações) e áreas aci 
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dófilas. Nos lombos que mostraram-se nitidamente afetados 

pela miopatia exsudativa e despigmentada, os cortes histo 

lÓgicos evidenciaram fibras musculares portadoras de frag 

mentação e acidofilia (amostras 12 e 13). Finalmente, os 

exames microscópicos realizados nas amostras 15 e 27, com 

lesões acentuadas, traduziram-se por uma fragmentação in 

tensa em tôdas as células musculares. 

Esses resultados concordam, em parte, com 

as imagens histolÓgicas encontradas por PASTEA e MANOIU24 , 

segundo os quais, nas lesões leves havia perda das estria 

ções das fibras, e naquelas graves, as fibras musculares 

apresentavam-se fragmentadas. Discordam, entretanto, des 

se autor, no que diz respeito a presença de degeneração hia 

lina do tipo Zenker, a qual também não foi verificada por 
19 16 LAWRIE e cal. e HENR~ e BERNARD que observaram cons 

tantemente as fibras fragmentadas nos cortes histolôgicos 

realizados no m. longissimus do.!:._si. 

Os resultados da presente pesquisa discar 

d d 3 8 39 - . . dam os e WISMER-PEDERSEN ' , o qual nao ver1f1cou 

qualquer alteração histológica em cortes de músculo longis 

sim~ dorsi atingido pela miopatia exsudativa e despigme~ 

tada. 

Quanto às áreas contíguas às lesões,nas a 

mostras da região lombar, apareceu como alteração comum, 

uma acidofilia das fibras musculares. Surpreendeu-nos que, 

além disto, algumas fibras nas amostras 13, 15 e 17, ji a 

presentassem alterações mais avançadas em suas estruturas 

lhomogeneização e fragmentação). Essas modificações nao 

permitiam, entretanto, a detecção da afecção ao exame ma 

croscópico, por restringirem-se a um pequeno número de fi 

bras. Esse fato indica que as áreas imediatamente prôx! 

mas às lesões tenderiam a apresentar, com a evolução da ! 
fecção, características macroscópicas semelhantes àquelas 

verificadas nas áreas lesadas propriamente ditas, ao exame 

"post-mortem". 
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No QUADRO 11, as áreas lesadas nos pernis! 
presentaram alterações microscópicas semelhantes àquelas 
encontradas nas mesmas áreas na região lombar. Assim, nos 
cortes histológicos das amostras 4, 9, 11, 12 e 13, com a! 
terações discretas, verificaram-se fibras homogêneas com 
perda de suas estriações. Não ocorreu o mesmo com relação 
a amostra 3 que apresentou-se nitidamente lesada, observan 
do-se fibras musculares fragmentadas. Finalmente, nos e 
xames microscópicos realizados na amostra 15, com lesões 
macroscópicas acentuadas, observou-se a presença de uma 
fragmentação intensa das c~lulas musculares. 

Esses resultados acham-se consoantes com os 
achados de HENRY e col. 17 . Estes autores verificaram em 
pernis exsudativos (m. gluteus superficialis), que as fi 
bras musculares haviam perdido suas estriàçõe~, não tendo 
sido por~m; registrados os aspectos macroscópicos das le 
sões. Pode-se supor que os pernis afetados apresentassem 
lesões discreta~. em virtude de não terem sido verificadas 
fragmentações das células musculares. Por outro lado, os 
presentes resultados discordam de COSSARD5 , pelo fato des 
te autor ter verificado em pernis acentuadamente lesados , 
fibras musculares reduzidas ao estado granuloso, talvez de 
vide suas verificações terem sido feitas 6 horas após o a 
bate. 

Ainda no QUADRO 11, no que tange às áreas 
contíguas às lesões, visualizou-se a presença de acidofi 
lia nas fibras musculares. Verificaram-se também algumas 
fibras homogêneas (sem estriações) e fragmentadas nas amos 
tras 3 e 15, respectivamente. Entretanto, essas altera 
çoes não foram suficientes para que as características ma 
croscópicas se apresentassem visíveis nas áreas contíguas, 
por acharem-se circunscritas a um pequeno número de fibras. 
Isto nos faz crer que as áreas imediatamente próximas às 
lesões tenderiam a apresentar-se totalmente lesadas, com a 
evolução da miopatia nas fibras musculares. 

Concernentemente aos resultados dos exames 
microscópicos nas áreas lesadas das paletas, os dados cons 
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tantes no QUADRO 12, mostraram que nas três amostras estu 
dadas (3, 4 e 13), cujas lesões apresentaram-se macroscopi 
camente discretas, foram observadas fibras musculares hom~ 
gêneas, com perda das estriações e acidofilia. Nas áreas 
contíguas às lesões, da mesma forma que nos lombos e per 
nis, verificaram-se nos c0rtes histológicos fibras acidó 
filas, o que nos surpreendeu de certa forma, visto que o 
tecido muscular apresentou pH ácido, sendo portanto de se 
esperar que fossem corados pelo radical bisico do sal neu 
tro (corante). Entretanto, segundo HAM e LEESON 13 , não é 
perfeitamente conhecido o modo pelo qual os corantes agem 
sobre os tecidos nos métodos de coloração. Esses autores 
explicam que a natureza da atração que os tecidos exercem 
sobre os corantes da classe dos sais neutros, não é tão 
simples, não se podendo afirmar que as substâncias acidófi 
las sejam necessariamente básicas. 



VI C O N C L U S O E S 
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Ã luz do presente trabalho pode-se extrair 
as seguintes conclusões: 

19) Os suínos destinados ao abate em· nosso 
meio são suscetíveis de apresentar ao 
exame "post-mortem" músculos pálidos e 
exsudativos. 

29) As regiões afetadas nas carcaças apr~ 

sentam lesões visíveis após o abate. 

39) O pH das carnes anormais apresenta-se 
diminuído 45 minutos ap6s o abate em re 
lação ao pH das carnes normais. 

49) Nas amostras afetadas dos lombos e pe! 
nis, o poder de retenção hídrico apr~ 

senta-se diminuído, havendo maior perda 
de líquidos pelas fibras musculares. 

59) A umidade total permanece inalterada nas 
carnes exsudativas e despigmentadas. 

69) As áreas contíguas, apesar de mostrarem 
aspecto normal, apresentam as caracte 
rísticas físico-químicas alteradas, com 
tendência a evidenciar as modificações 
típicas da miopatia exsudativa e despig 
mentada. 

79) As fibras musculares apresentam-se alt~ 
radas, denotando desde o aparecimento de 
fibras com áreas acid6filas e sem estria 
ções até a fragmentação total das fibras 

nos casos mais acentuados. 
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