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INTERSEXO EM JABUTI

 
 
RESUMO 

 
A maior parte dos estudos acerca da determinação sexual em testudines enfoca 
temperatura sexual e razão pivotal. Acredita
cumulativo e quantitativo,
metade da incubação. Assim, os ovos devem ser expostos por um período 
prolongado a uma temperatura
das formas de intersexo, o 
de tecido gonadal e sexos cromossômico e gonadal concordantes. Os pseudo
hermafroditas femininos possuem ovários, apresentando graus de masculinização, 
enquanto os pseudo
características femininas, como a presença de
tratar da ocorrência de um caso de intersexo em jabuti
presença da genitália externa masculina (falo com glande) ao exame físico e 
aparelho reprodutivo feminino completo.
Clínica Veterinária com um quadro de prostração e constipação, sendo relatado 
pelo tutor a ingestão de um parafuso pelo animal. Foram solicitados exames 
radiográficos para observa
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A maior parte dos estudos acerca da determinação sexual em testudines enfoca 
temperatura sexual e razão pivotal. Acredita-se que a temperatura tem um efeito 

itativo, afetando a determinação sexual a
da incubação. Assim, os ovos devem ser expostos por um período 

prolongado a uma temperatura determinante do sexo feminino 
intersexo, o pseudo-hermafroditismo, é expresso por apenas um tipo 

de tecido gonadal e sexos cromossômico e gonadal concordantes. Os pseudo
hermafroditas femininos possuem ovários, apresentando graus de masculinização, 
enquanto os pseudo-hermafroditas masculinos possue
características femininas, como a presença de útero. O trabalho tem como objetivo 
tratar da ocorrência de um caso de intersexo em jabuti- piranga, confirmado pela 
presença da genitália externa masculina (falo com glande) ao exame físico e 

arelho reprodutivo feminino completo. Um Jabuti-Piranga, de 8 anos, chegou à 
Clínica Veterinária com um quadro de prostração e constipação, sendo relatado 
pelo tutor a ingestão de um parafuso pelo animal. Foram solicitados exames 
radiográficos para observar a posição do corpo estranho no trato digestivo. Para 
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A maior parte dos estudos acerca da determinação sexual em testudines enfoca 
se que a temperatura tem um efeito 

a partir da terceira 
da incubação. Assim, os ovos devem ser expostos por um período 

 ou masculino. Uma 
hermafroditismo, é expresso por apenas um tipo 

de tecido gonadal e sexos cromossômico e gonadal concordantes. Os pseudo-
hermafroditas femininos possuem ovários, apresentando graus de masculinização, 

hermafroditas masculinos possuem testículos e 
O trabalho tem como objetivo 

piranga, confirmado pela 
presença da genitália externa masculina (falo com glande) ao exame físico e 

Piranga, de 8 anos, chegou à 
Clínica Veterinária com um quadro de prostração e constipação, sendo relatado 
pelo tutor a ingestão de um parafuso pelo animal. Foram solicitados exames 

r a posição do corpo estranho no trato digestivo. Para 
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acessar a porção da alça intestinal onde estava presente o parafuso, o paciente 
passou por uma ováriosalpingohisterectomia. Após o procedimento cirúrgico 
obteve uma boa recuperação e, ao retornar para 
expôs a genitália masculina,
durante o exame físico. Com isso, o médico veterinário constatou ser um caso de 
intersexo, incomum na
ventral e lateral, forneceram maior segurança na abordagem cirúrgica para retirada 
do corpo estranho. A Ováriosalpingohisterectomia foi necessária para acessar 
cirurgicamente a porção do intestino delgado onde estava o corpo estranho. 
Entretanto, a falta de outros exames complementares impossibilitou a confirmação 
de tratar-se de um caso de hermafroditismo verdadeiro ou pseudo
hermafroditismo. Uma das hipóteses para a determinação do sexo nos grupos 
especificados de répteis é a
afetar diretamente os 
diferenciação das gônadas,
é a de que a temperatura poderia interferir na taxa de
desses genes responsáveis
intersexo em jabutis-
necessário maiores estudos para melhor
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Remoção de corpo estranho.
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acessar a porção da alça intestinal onde estava presente o parafuso, o paciente 
passou por uma ováriosalpingohisterectomia. Após o procedimento cirúrgico 
obteve uma boa recuperação e, ao retornar para a consulta de revisão,

masculina, de tamanho normal para a espécie,
durante o exame físico. Com isso, o médico veterinário constatou ser um caso de 
intersexo, incomum na espécie. As imagens radiográficas nas 
ventral e lateral, forneceram maior segurança na abordagem cirúrgica para retirada 
do corpo estranho. A Ováriosalpingohisterectomia foi necessária para acessar 
cirurgicamente a porção do intestino delgado onde estava o corpo estranho. 

anto, a falta de outros exames complementares impossibilitou a confirmação 
se de um caso de hermafroditismo verdadeiro ou pseudo

Uma das hipóteses para a determinação do sexo nos grupos 
especificados de répteis é a de que a temperatura de incubação

 genes que controlam os hormônios 
gônadas, influenciando na determinação sexual. Outra hipótese 

é a de que a temperatura poderia interferir na taxa de transcriçã
responsáveis pelos hormônios na determinação do sexo. Casos de 

-piranga são pouco comentados na literatura, sendo 
necessário maiores estudos para melhor compreensão. 

Hermafroditismo; Ováriosalpingohisterectomia; Quelônios; 
Remoção de corpo estranho. 

 RJ – Brasil Email: 

 RJ – Brasil Email: 

 RJ – Brasil Email: 

 RJ – Brasil Email: 

Seropédica – RJ – Brasil 

Seropédica – RJ – Brasil 

RJ – Brasil Email: rafs-

Rio de Janeiro – RJ – Brasil Email: 

acessar a porção da alça intestinal onde estava presente o parafuso, o paciente 
passou por uma ováriosalpingohisterectomia. Após o procedimento cirúrgico 

a consulta de revisão, o animal 
espécie, ao ser contido 

durante o exame físico. Com isso, o médico veterinário constatou ser um caso de 
As imagens radiográficas nas posições dorso-

ventral e lateral, forneceram maior segurança na abordagem cirúrgica para retirada 
do corpo estranho. A Ováriosalpingohisterectomia foi necessária para acessar 
cirurgicamente a porção do intestino delgado onde estava o corpo estranho. 

anto, a falta de outros exames complementares impossibilitou a confirmação 
se de um caso de hermafroditismo verdadeiro ou pseudo-

Uma das hipóteses para a determinação do sexo nos grupos 
incubação dos ovos poderia 

 específicos para a 
na determinação sexual. Outra hipótese 

transcrição e tradução 
determinação do sexo. Casos de 

piranga são pouco comentados na literatura, sendo 
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