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Infertilidade. sub-fertilidade e anomalias de diferen
ciaçãG sexual nos animais domésticos, são de grande 
interesse econômico para os criadores. Algumas anor
malidades no sistema reprodutivo são detenninadas 
geneticamente. Com o objetivo de esclarecer a etiologia 
da intersexualidade devido aos fatores genéticos, foram 
observados os produtos de 350 fêmeas em um plantel 
suíno, nascidas durante um período de 11 meses. Foram 
realizadas culturas de linfócitos de sangue perif~rico de 
todos os animais que apresentaram alterações no de
senvolvimento da genitália externa e de seus pais. 
A análise das metáfases foi feita através de técnicas de 
coloração convencional com Giemsa e de bandas G. 
No período foram examinados citogeneticamente 32 
suínos intersexuados e 33 de seus ascendentes, através 
de 76 culturas de linf6citos. Complementarmente, 26 
dos suínos intersexuados foram abatidos aos 164 dias 
de ,idade para exame macro e microscópico de suas 
genitálias. 
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Na análise de cariótipos obsêrvou·se apenas um C:lSO 

de quimerismo ou mosaicismo 38. XX/38. XY. Os 
demais animais apresentaram cariótipo 38, XX. sc:ndo 
que em um deles havia quebra cromossômica em um 
"cromossomo do par 9. Todos os pais apresentaram C3-

ri6tipos normais, ou seja, 38, XX ou 38, XY. Com 
base nas características anatômicas das genitálias dos 
26 suínos examinados, 10 eram hermafroditas verdadei
ros, 14 pseudohermafroditas machos e dois eram fêmeas 
aparentemente normais exceto por uma leve hipertro
fia do clitóris e vulva em "'bico de papagaio". 
O resultado das análises citogenéticas ratifica o con
ceito de que a constituição cromossômica sexual em 
suínos intersexuados é predominantemente feminina. 
Está em análise a genealogia destes animais para iden
tificação de possíveis mutações dominantes ou rect!ssÍ
vas ligadas ou não ao sexo. 
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