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RESUMO 

Anomalias reprodutivas e de intersexo tem sido relatada em diversas espécies de animais, 

dentre elas, os répteis. A influência de fatores ambientais sobre os embriões dentro dos ovos 

torna esses animais em hermafroditas verdadeiros e pseudo-hermafroditas. Devido a pouca 

escassez na literatura acerca do assunto torna-se necessário mais estudos sobre esta anomalia. 

Objetivou-se com este trabalho relatar um caso de pseudo-hermafroditismo em jabuti-piranga 

no Estado de Santa Catarina.   
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INTRODUÇÃO 

O Jabuti-piranga ou jabuti-de-patas-vermelhas (Chelonoidis carbonaria) é um quelônio 

terrestre encontrado em diversas regiões de cerrado no mundo, sendo no Brasil no Estado do 

Pará, Maranhão, Bahia, Goiás e Roraima. São animais que apresentam uma carapaça convexa, 

de coloração acizentada a preta com desenhos avermelhados ou amarelados. Por serem répteis 

ovíparos apresentam maiores frequências de malformações do que os vivíparos devido a 

influência de fatores ambientais sobre o embrião (SILA, 2015; SILVA et al., 2021). As 

anomalias reprodutivas e a intersexualidade são descritas em diversas espécies, incluindo os 

répteis, no entanto ainda não se sabe o que leva a esta causa, com exceção do freemartin em 

bovinos. O hermafrodita verdadeiro e pseudo-hermafrodita são condições de intersexo, em que 

o individuo apresenta alterações genotípicas e fenotípicas. Os pseudo-hermafroditas masculinos 

são aqueles que possuem tecido testicular, mas genitália externa feminina, enquanto os pseudo-

hermafroditas femininos são aqueles que apresentam ovários, porém genitália externa 

masculina (MACHADO et al., 2013; FANTONI et al., 2012). O objetivo deste estudo é relatar 

a ocorrência de pseudo-hermafroditismo em jabuti piranga (Chelonoidis carbonaria) no estado 

de Santa Catarina.  



 
RELATO DE CASO 

Um espécime, fêmea, de 36 anos, pesando 9,3 kg, foi atendido na Clínica Veterinária Dr. 

Selvagem (Joinville-SC) no ano de 2021, apresentando dificuldade de oviposição, prostração, 

anorexia e apatia. De acordo com a tutora, a paciente se alimentava de folhas como couve, 

almeirão e endívia, além de frutas e ração indicada para a espécie. Foi solicitado exame 

radiográfico (Figura 1) que evidenciou a presença de ovos retidos na cavidade celomática. 

Como tratamento a paciente foi internada para indução de postura na clínica, sendo 

administrado glucanalto de cálcio e ocitocina pela via intramuscular. No terceiro dia, a paciente 

realizou ovipostura com ovos apresentando alterações de cascas e sem presença de sangue. 

Após alguns dias, a paciente voltou a se alimentar normalmente e demonstrou melhora clínica, 

sendo efetuado um novo exame radiográfico que confirmou a ausência de ovos na cavidade, 

por conseguinte, realizado a alta médica. 

 

 

Figura 1. Paciente com presença de ovos retidos na cavidade celomática. 

 
No ano de 2022, a paciente retornou com a queixa de prolapso de útero, pois de acordo com a 

tutora isto ocorria durante a evacuação do animal. No exame físico, foi observado que a 

estrutura que a tutora relatava ter visto se tratava da genitália externa masculina (Figura 2), 

constatando um caso de pseudo-hermafrodita feminino. 



 

 

Figura 2. Paciente realizando exposição de pênis durante o exame físico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na literatura, existem relatos de hermafroditismo em lagartos e cobras, porém há escassos 

relatos em jabutis. Entre os anos de 2004 e 2008 houve dois relatos de pseudo-hermafroditismo 

em jabuti-pirangas no Estado de Sergipe. Ambos os animais apresentavam histórico de 

dificuldade de oviposição com estado de prostração e anorexia. Durante o exame físico, foi 

identificado a presença de um nítido pênis diminuto, semelhante aos sinais apresentados pela 

paciente do nosso estudo (CONCEIÇÃO et al., 2009). Na Bahia, foi relatado um caso de 

pseudo-hermafrodita em jabuti-piranga no ano de 2012 e, no ano de 2021 no Rio de Janeiro, 

sendo os dois classificados como pseudo-hermafroditas femininos (GONDIM et al., 2012; 

CORLOSKI et al., 2021). De acordo com Conceição et al. (2009), nos répteis, a temperatura 

tem um grande efeito durante a incubação dos ovos visto que em temperaturas baixas (20-27ºC) 

o sexo feminino é formado, enquanto em temperaturas altas (30ºC) o sexo masculino é o 

desenvolvido. Mas em uma faixa de temperatura crítica (28-31ºC), ambos os sexos ou 

intersexos são os formados, não sendo isto ainda completamente elucidado. Contudo, um estudo 

realizado com tartaruga-de-carapaça-mole-chinesa (Pelodiscus sinensis) relevou que uma 

sequência de pequenos RNAs de tartarugas fêmeas e pseudo-hermafroditas fêmeas são 

semelhantes e que desempenham um grande papel crucial para a diferenciação sexual nesta 

espécie (ZHOU et al., 2021). 



 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido ao número reduzido de informações acerca do assunto, torna-se necessário a elaboração 

de estudos para maiores elucidações sobre pseudo-hermafroditismo em répteis. Este achado 

possui relevância devido há poucos relatos na espécie e em conjunto foi relatado a primeira 

ocorrência de pseudo-hermafroditismo em Chelonoidis carbonaria no Estado de Santa 

Catarina. 
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