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hoje observada em diversas raças bovinas. É uma condição hereditária caracterizada 

do quarto traseiro, onde os músculos são protuberantes com seus limites e contornos 
bem visíveis sob a pele. Logo, não ocorre duplicação dos músculos e nem aumento do 

nascidos com musculatura dupla apresentam a língua grande e espessa, condição 
chamada de macroglossia, podendo permanecer exposta por vários dias. Em alguns 

impossibilidade do bezerro se alimentar. 
Os músculos da anca e da garupa são extremamente volumosos evidenciando 

uma vez que apresentam a região posterior do corpo muito grande. Além disso, 

quando comparadas com as dos outros indivíduos. Nos machos, os testículos, além de 

grau extremo, apresentam todos os músculos do corpo aumentados. Eles apresentam 
menor consumo e melhor conversão alimentar; aumento na porcentagem de cortes 

rendimento de carcaça; maior área de olho de lombo; e, consequentemente, podem 

raças, levando à seleção de alguns animais portadores da mutação genética ou seu 
uso em cruzamentos.

Em bovinos, a musculatura dupla é controlada por um gene recessivo denominado 

atua como um potente regulador negativo do crescimento muscular esquelético 

em diversas raças. A recessividade do gene GDF8 é parcial (recessivo incompleto), 

sendo que os animais heterozigotos se posicionam perto dos animais normais em 

não apresentar algumas das características listadas acima.

dos animais portadores de alelos mutantes, por meio da genotipagem das populações. 

controlada destes alelos, como a eliminação dos mesmos das populações bovinas. 

Marchigiana. O tipo de mutação apresentada varia entre as raças e, atualmente, 

miostatina. No entanto, apenas seis delas inativam a proteína e estão associadas ao 

musculatura dupla e, consequentemente, nenhuma descrição de mutações no gene 

em animais Senepol. Neste trabalho, o sequenciamento do gene GDF8 em animais 

base única (SNPs) e uma deleção de 11 pares de bases (mutação nt821). 

das mutações causativas da síndrome da musculatura dupla em diversas raças bovinas 

bovinos da raça Senepol. 
Neste contexto, o desenvolvimento de um teste de DNA que visa avaliar a 

o criador nos processos de acasalamento e seleção em seus rebanhos. 

Figura 1: Bezerro Senepol com 
musculatura dupla nascido no 
rebanho da Embrapa Gado de 
Corte, Campo Grande, MS, em 
2012


