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RESUMO  

Os roedores são mamíferos classificados de acordo com sua dentição como elodontes, devido 

possuírem crescimentos contínuo de seus dentes, e para tanto necessitam de um manejo 

alimentar adequado que possibilite os desgastes dos mesmos. Tal crescimento pode ainda ser 

alterados por diversos fatores como: alterações metabólicas, teratogênica, deficiência 

nutricionais, afecções infecciosas e parasitarias. Para os porquinhos da índia, afecções 

dentarias não são tão comuns, embora também necessitem de acompanhamento odontológico, 

sendo uma das mais recorrentes enfermidades nesta espécie o hipercrescimento dentário, 

muito relacionado ao erro de manejo. O presente  trabalho tem como objetivo relatar um caso 

de ocorrência de hipercrescimento dentário em uma porquinha da índia de um ano e meio, 

acompanhado durante o estágio curricular em Medicina Veterinária na clínica odontológica 

Sorriso Animal, e sua resolução clínica- cirúrgica.  
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ABSTRACT  

Rodents are mammals classified according to their dentition as elodons, due to their 

continuous growth of their teeth, and therefore need proper food management that allows 

them to wear out their teeth. Such growth may also be altered by several factors such as 

metabolic, teratogenic, nutritional deficiencies, or infectious and parasitic disorders. For 

guinea pigs, dental disorders are not as common, although they also require dental follow-up, 

and one of the most recurring diseases in this species is dental overgrowth, often related to  

improper food management. This paper aims to report a case of dental overgrowth in a guinea 

pig of x age, followed during an internship in veterinary medicine at the Smile Animal dental 

veterinary clinic, and its clinical-surgical resolution. 
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INTRODUÇÃO  

A sindrome do desgaste dentário é uma doença muito prevalente em roedores e 

lagomorfos domésticos, podendo acometer até cerca de 60% desses animais (Mueller et al., 

2014). O hipercrescimento dentário faz parte da síndrome do desgaste inadequado (Crossley, 

2011).   

O equilíbrio da saúde oral desses animais, depende exclusivamente da relação da taxa 

de crescimento dentário e da taxa de desgaste dentário; assim, os dentes se mantêm sempre do 

mesmo tamanho e o animal preserva a saúde oral (Legendre, 2003). 

A taxa de desgaste dentário está relacionada à dieta adequada dos animais, que deve 

promover abrasão, pode também estar relacionada a problemas como a má-oclusão dentária, 

que causará diminuição do atrito entre os dentes ( Muller et al., 2015).  

O crescimento exacerbado dos dentes tende a causar problemas oftálmicos, e do trato 

digestório, devido dificuldade de se alimentar (Jenkins, 2010).  

Os porquinhos da índia possuem dentes de crescimento contÍnuo (elodontes), durante 

toda a vida. Consistem em uma única estrutura dentária que é diferenciada em coroa clínica e 

coroa de reserva, a coroa clínica é a porção visível fora do alvéolo dental e menor que a 

corona reserva, que é considerada a parte principal do dente e está localizada 

subgengivalmente dentro dos ossos (CARDOSO, 2017). 

Os ápices dentários permanecem abertos ao longo da vida sem formar raiz verdadeira 

e os ligamentos periodontais apresentam características adaptativas para acompanhar o 

crescimento dentário, diferente do que se observa em outros animais eles se inserem no osso 

alveolar ou no cemento dentário, nunca em ambos ( MAYER, 2013). 

O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico de hipercrescimento em porquinho-

da-índia atendido na clínica veterinária Sorriso Animal, bem como seu tratamento.   

 

 

 

 



 
 
 

RELATO DE CASO  

Durante o estágio curricular no mês de setembro de 2019, foi atendido um porquinho-

da índia (Cavia porcellus), fêmea, de 1 ano e meio, na clínica veterinária odontológica Sorriso 

Animal, situada no município de Guarulhos – SP. Durante a anamnese, a tutora relata que 

animal apresentava dificuldades para se alimentar há algumas semanas e que nós últimos três 

dias teve piora do quadro. No exame físico, animal apresenta hipercrescimento dentário e má 

oclusão demonstrados na figura 1. 

Figura 1: Porquinho da índia apresentando hipercrescimento dentário  

 

                       Fonte: Pomini, Menezes, 2019.  

 

 Explicado para tutora sobre necessidade de intervenção cirúrgica para desgaste 

dentário, procedimento realizado sob sedação anestésica inalatória e seus riscos.   



 
 
 

O tratamento consistiu em desgaste dentário, realizado com caneta odontológica de 

baixa rotação, planeando a cadeia molar e devolvendo novamente a correta oclusão conforme 

demostrado em figura 2.   

 

 

Foto 2: Porquinho da índia após procedimento cirúrgico de desgaste de dente.  

 

                          Fonte: Pomini, Menezes, 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 A realização do diagnóstico do caso apresentado encontra-se de acordo com o descrito 

em literatura, tendo sido realizado a partir da anamnese, onde uma das queixas da tutora era a 

dificuldade em se alimentar do paciente, do exame clínico da cavidade oral, onde foi possível 

perceber a hipercrescimento dentário e má oclusão.  



 
 
 

 O tratamento escolhido para o caso relatado foi o desgaste dentário, sendo o método 

mais indicado, devolvendo ao animal uma qualidade de vida e retomada de ingestão alimentar 

em poucos dias.  

CONCLUSÂO 

 A partir do estudo desta enfermidade e acompanhamento do caso relatado, foi possível 

compreender a dificuldade em se diagnosticar a causa da doença, devido à mesma poder estar 

relacionada com diversas etiologias, também foi possível entender a sintomatologia clínica e a 

dificuldade de alimentação devido à dor intensa sofrida pelo processo. Além de perceber 

como o diagnóstico pode ser realizado de forma simples e eficaz pelo exame clínico somado 

ao exame radiográfico intraoral. O tratamento de escolha foi a exodontia, sendo o tratamento 

mais eficaz de acordo com a literatura, por ser o único tratamento curativo.  

 A LRD é uma doença muito comumente observada em felinos, e, portanto o caso 

estudado e relatado torna-se de grande importância dentro da medicina veterinária devido à 

baixa incidência em caninos, e também pela falta de literatura a respeito desta enfermidade na 

espécie em questão.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

- CARDOSO, T.L. Estudo da Síndrome do Desgaste Dentário Inadequado em Porquinhos-da-

índia (Cavia porcellus). Curitiba: UFPR, 2017, 66p. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós 

Graduação em Ciências Veterinárias, Universidade Federal do Paraná. Disponível em: 

https://revistas.ufpr.br/veterinary/article/view/63802/37294 Acesso em: 01 out. 2019 

JENKINS,   J.R.   Diseases   of   geriatric guinea  pigs  and  chinchillas. Veterinary Clinic  of 

Exotic  Animals,  v.13,  n.1, p.85–93, 2010. 

LEGENDRE, L.F.J. Oral disorders of exotic rodents. Veterinary Clinics of North America: 

Exotic Animal Practice, v.6, p.601–628, 2003. 

- MAYER, J. Rodents. In: CARPENTER, J.W. Exotic Animal Formulary, 4ª ed, 2013, St. 

Louis, Missouri:Elservier, cap. 8, p. 497-500 

MÜLLER,  J.;  CLAUSS,  M.;  CODRON, D.  et  al.  Tooth  lenght  and  incisal  wear  
and    growth    in    guinea    pigs    (Cavia porcellus) fed     diets     of     diferente 
abrasiveness. Journal     of     Animal Physiology    and    Animal    Nutrition, 
v.99,n.3,p.591-604, 2014. 

https://revistas.ufpr.br/veterinary/article/view/63802/37294

