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RESUMO:

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da 
densidade nutricional da dieta sobre a ocor-
rência de miopatia do peito em frangos de 
corte de três diferentes linhagens comer-
ciais. Foi utilizado delineamento inteira-
mente casualizado, em esquema fatorial 3 
X 3, sendo três linhagens comerciais (A, de 
crescimento lento; B, e C, de rápido cres-
cimento) e três níveis nutricionais da dieta 
(regular, média, alta). Aos 35 dias de idade, 
16 animais por tratamento foram eutana-
siados para determinação dos escores de 
prevalência de White Striping (WS) e Woo-
den Breast (WB) no peito. Os dados foram 
submetidos a análise não-paramétrica pelo 
teste Kruskal-Wallis a 5% de significância. 
As aves da linhagem A, apresentaram me-
nor incidência de WS e WB comparada as 
demais linhagens (P<0,05), independente-
mente da dieta recebida. A prevalência de 
miopatias do peito em frangos de corte 
está associada a intensificação do melho-
ramento genético para rápido crescimento 
e maior ganho de peso.
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ABSTRACT:

The objective of this study was to evaluate 
the effect of dietary nutritional density le-
vel on the occurrence of breast myopathy 
of broilers from three different commer-
cial genetics. A completely randomized 
design was used, in a factorial design with 
three genetics (A, of slow growth; B and C, 
of fast growth) and three dietary nutritio-
nal densities (low, medium and high). At 
35 days old, 16 birds per treatment were 
euthanized to determine scores for preva-
lence of White Striping (WS) and Wooden 
Breast (WB) in breast meat. The data was 
submitted to Bartlett test to verify norma-
lity, followed by Shapiro-Wilk test to veri-
fy residue normality and non-parametric 
analysis by Kruskal-Wallist test at 5% sig-
nificance. Birds from slow growth lineage A 
had a lower incidence of WS and WB when 
compared to the other lineages (P<0.05), 
no matter the diet. Prevalence of breast 
myopathies in broilers is associated with 
the intensification of genetic improvement 
for faster growth and higher weight gain.
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Introdução

A acentuação do melhoramento genético 
de frangos de corte, principalmente com 
o surgimento de novas linhagens, traz 
desafios no atendimento as exigências 
nutricionais dos animais. Contudo, a 
melhora no desempenho de frangos 
alcançada pela seleção genética e nutrição 
resultou no aparecimento de alterações 
musculares que afetam a qualidade da 
carne. As mais conhecidas estão presentes 
no músculo peitoral, denominadas 
White striping, quando há surgimento 
de estriações brancas paralelas à fibra 
muscular (Kuttappan et al., 2012) e 
Wooden breast, caracterizada por áreas 
pálidas e de alta rigidez no peito (Sihvo et 
al., 2014). Apesar da etiologia das miopatias 

ainda não ser bem conhecida, estudos 
associam estas doenças ao peso corporal 
e maior desenvolvimento dos filés de peito 
(Petracci et al., 2015; Soglia et al., 2016). 
Neste contexto, o objetivo do trabalho 
foi avaliar a incidência de miopatias do 
peito em frangos de corte de diferentes 
linhagens genéticas alimentados com 
diferentes densidades nutricionais.

Materiais e Métodos:

Foram alojados 3240 pintos com um dia 
de idade, machos, distribuídos em um 
delineamento inteiramente casualizado, 
com 9 tratamentos e 12 repetições por 
tratamento. Os tratamentos seguiram um 
esquema fatorial 3x3, com 3 linhagens (A, 
B e C, sendo a linhagem A de crescimento 
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mais lento) e 3 densidades nutricionais 
das dietas (regular, média, alta) de acordo 
com Rostagno et al. (2011). Foi ofertada 
ração ad libitum na forma peletizada. Aos 
35 dias de idade, 16 aves por tratamento 
foram abatidas para determinação dos 
escores de White Striping por metodologia 
adaptada de Kuttappan (2013), variando 
de 0 a 2,5 e Wooden Breast, variando 
de 1 a 3 (Sihvo et al., 2014). Os dados 

Animais da linhagem A apresentaram menor 
prevalência de WS e WB em comparação 
as outras linhagens, independentemente 
da dieta recebida (P<0,0001). As linhagens 
B e C apresentaram maior prevalência de 
WS ao receberem dieta de alta densidade 
(P<0,0001). A incidência de WS e WB e 
a sua histologia ainda é desconhecida. 
Porém, de acordo com os resultados, a 
incidência de miopatias em frangos de 
corte está associada a intensificação do 
melhoramento genético das aves. Segundo  
Kuttappan et al. (2012) e Petracci et al. 

foram submetidos a teste de Bartlett para 
verificar normalidade, seguido por teste 
Shapiro-Wilk para verificar normalidade 
dos resíduos e não sendo normais, foi 
feita análise não-paramétrica pelo teste 
Kruskal-Wallis a 5% de significância.

Resultados e Discussão:

Os resultados de incidência de WS e WB 
aos 35 dias de idade estão apresentados 
na Tabela 1.

(2015), alto rendimento de peito e maior 
peso ao abate são fatores que favorecem o 
aparecimento de lesões, devido a alterações 
morfológicas que geram maior hipertrofia 
das fibras musculares e degeneração 
muscular. Estas anormalidades afetam 
negativamente a qualidade do produto final, 
resultando em maiores níveis de gordura e 
menor conteúdo proteico na carne, além 
de aumentar a rejeição do produto pelo 
consumidor devido a aparência gordurosa, 
estrias brancas e coloração alterada 
(Velleman, 2015).

Tabela 1. Escore de White Striping (WS) e Wooden Breast (WB) em três diferentes linhagens de 
frangos de corte recebendo três diferentes densidades nutricionais, aos 35 dias de idade.

*Medianas diferem entre si pelo teste de Kruskal Wallis a 5% de significância.
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Conclusão

Frangos selecionados com maior intensidade 
para rápido crescimento e deposição de tecido 
muscular apresentam maior tendência para o 
desenvolvimento de White striping e Wooden 
breast.
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