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RESUMO: Animais exóticos de estimação requerem cuidados especiais uma vez que, quando acometidos
por uma patologia, podem apresentar rápida evolução, graves consequências ou até a morte. Objetivo:
abordar sobre a ocorrência da maloclusão dentária em roedores e lagomorfos. Métodos: A partir da análise
de artigos científicos e livros especializados, foi feito um levantamento sobre os tipos de maloclusão. Revisão
de Literatura: Para roedores e lagomorfos, a avaliação da ocorrência de maloclusão, é considerada um dos
tópicos mais importantes no momento da consulta clinica. Apesar de possuir causa anatômica, ela pode
estar relacionada com fatores genéticos e/ou alimentares. Considerações: A maloclusão é uma síndrome
comumente encontrada na rotina clínica de roedores e de lagomorfos, que requer um diagnóstico e tratamento
eficaz para a restauração da saúde do animal.
Unitermos: Roedores, coelhos, exóticos, odontologia, distúrbios oclusivos

ABSTRACT: Exotic pets require special care since, when affected by a pathology, they can present rapid
evolution, severe consequences or even death. Objective: to discuss the occurrence of dental malocclusion
in rodents and lagomorphs. Methods: From the analysis of scientific articles and specialized books, a survey
was made on the types of malocclusion. Literature Review: For rodents and logomorphs, the evaluation of
the occurrence of malocclusion is considered one of the most important topics at the time of clinical
consultation. Although it has an anatomical cause, it may be related to genetic and/or alimentary factors.
Considerations: Malocclusion is considered as a syndrome commonly found in the clinical routine of rodents
and lagomorphs, which requires an effective diagnosis and treatment for the restoration of animal health.
Keywords: Rodents, rabbits, exotic, dentistry, distúrbios oclusivos

RESUMEN:  Los animales exóticos domésticos requieren cuidados especiales, ya que cuando se los aco-
mete por una patología, pueden presentar rápida evolución, graves consecuencias o hasta la muerte. Obje-
tivo: se abordaron sobre la ocurrencia de la maloclusión dental en roedores y lagomorfos. Métodos: A partir
del análisis de artículos científicos y libros especializados, se hizo un levantamiento sobre los tipos de
maloclusión. Revisión de literatura: Para roedores y lagomorfos, la evaluación de la ocurrencia de maloclusión,
es considerada uno de los temas más importantes en el momento de la consulta clínica. A pesar de poseer
causa anatómica, puede se relacionar con factores genéticos y/o alimentarios. Consideraciones: La
maloclusión es un síndrome comúnmente encontrada en la rutina clínica de roedores y de lagomorfos, que
requiere un diagnóstico y tratamiento eficaz para la restauración de la salud del animal.
Palabras clave: Roedores, conejos, exóticos, odontología, disturbios oclusivos
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INTRODUÇÃO
A procura por animais exóticos de estimação tem aumenta-

do, o que pode ser justificada pela necessidade de se ter um ani-
mal de companhia, que tenha hábitos de vida que permita a con-
ciliação da rotina do tutor, além da praticidade nos cuidados com
a saúde e bem-estar do mesmo1. Entre os animais exóticos de in-
teresse encontram-se pequenos roedores como Porquinhos da
Índia (Cavia porcellus), Chinchilas (Chinchilla lanigera), hams-
ters (Mesocricetus auratus) e os lagomorfos como os coelhos
(Oryctolagus cuniculus). Com isso, cresce o número de visitas ao
médico veterinário, pois a manutenção desses pequenos animais
requer inúmeros cuidados em relação à dieta, informações sobre
seus hábitos, patologias e afecções mais frequentes1.

Para roedores e lagomorfos, a maloclusão é considerada um
dos tópicos, dentre os distúrbios oclusivos, mais importantes no
momento da consulta, uma vez que pode levar a complicações
severas e até à morte. E pode ser classificada em três tipos: CLAS-
SE I (é considerada, para animais de companhia, uma mudança
sutil na relação de interdigitação pré-molar maxilar e mandibu-
lar, no entanto em ratos, é classificada como normal); CLASSE II
ou BRAGNATA MANDIBULAR (é quando os incisivos inferio-
res retraem em relação à parte superior da maxila e os molares
superiores são rostrais aos inferiores) e a CLASSE III ou PROG-
NATISMO MANDIBULAR (é quando os incisivos inferiores são
salientes em relação aos superiores e os molares inferiores ros-
trais aos molares superiores)².

Apesar de possuir uma causa anatômica, a maloclusão pode
estar relacionada com alguns fatores genéticos, hereditários, am-
bientais e alimentares. Os principais sinais clínicos são: disfagia,
anorexia, diminuição da ingesta alimentar, quantidade do bolo
fecal reduzida e desidratação, tendo-se por definição uma síndro-
me2,3. Dentre os métodos de diagnóstico destacam-se a tomogra-
fia computadorizada, a radiografia, a endoscopia, o uso de otos-
cópio para visualização da cavidade oral e o exame visual do
animal como um todo. No que se refere ao tratamento, são reali-
zados procedimentos cirúrgicos como a extração dentária, retira-
da de abscessos e desgastes dos dentes4,5.

Assim, o objetivo do presente estudo foi abordar, através de
uma pesquisa bibliográfica, sobre a ocorrência da maloclusão den-
tária em roedores e lagomorfos, bem como os métodos de diag-
nóstico e de tratamento.

MÉTODOS
Para este estudo foi realizada uma revisão bibliográfica e

análise crítica de trabalhos científicos e livros pesquisados ele-
tronicamente por meio do banco de dados Pubmed, Periódicos
CAPES, Scielo e na literatura médica veterinária. Foram selecio-
nados trabalhos publicados nos últimos dez anos.

Para a realização das buscas, nos sites especializados, fo-
ram utilizadas a combinação dos seguintes descritores: maloclu-
são, roedores, logomorfos, distúrbios oclusivos, alimentação, fi-
siologia digestiva, formula dentária, arcada dentária, porquinhos
da índia e Cavia porcellus, chinchila e Chinchilla lanigera, ha-
mster e Mesocricetus auratus, coelhos e Oryctolagus cuniculus,
diagnostico, tratamento.

REVISÃO DE LITERATURA

Estruturas dentárias em Roedores e Lagomorfos
A dentição de roedores e lagomorfos apresentam como com-

ponentes estruturais a dentina, o esmalte, o cemento e a polpa.
Os alvéolos são envoltos por uma camada de osso alveolar com
uma substância fixadora e altamente calcificada junto com fi-
bras periodontais. O esmalte é formado por células conhecidas
como ameloblastos, cuja nutrição é fornecida pela rede capilar
do espaço periodontal, ao passo que, a dentina é formada pelos
odontoblastos6.

Os roedores apresentam dois pares de dentes incisivos, um
superior e outro inferior, com crescimento contínuo. Possuem um
grande diastema que define duas câmaras orais, sendo funcional-
mente independentes. A câmara anterior está associada ao hábito
de roer, na qual o alimento é triturado podendo ser jogado fora ou
transferido para a câmara posterior, no qual é macerado pelos
dentes pré-molares e molares, que assim como os incisivos, pos-
suem ápice aberto e crescimento contínuo, e depois deglutido.
Somente a face labial é revestida por esmalte e o restante é cons-
tituído por dentina. Sendo assim, a diferença de densidade entre
o esmalte e a dentina determina um bisel cortante, consequência
do desgaste contínuo8.

A grande força contrátil do músculo masseter, além da mo-
bilidade da mandíbula, possibilita que objetos sejam apoiados
nos incisivos superiores e roídos ou manipulados pelos incisivos
inferiores. Algumas espécies apresentam a face esmaltada dos
incisivos com pigmentação, devido a degradação da hemoglobi-
na e liberação de seus pigmentos estando relacionado, desta for-
ma, com a longevidade dos eritrócitos8.

Cada grupo de animais possuem arcadas dentárias diferen-
tes e que podem ser representadas pela fórmula dentária (2x),
onde são enumerados os diferentes tipos de dentes (I = Incisivos,
C = Caninos, P = Pré-molares  e  M = Molares)9.

Nos Porquinhos da Índia e na Chinchila a fórmula dentária é
do tipo 2x (I 1/1, C 0/0, P 1/1, M 3/3) para um total de 20 dentes.
Tanto nos Porquinhos da Índia como nas Chinchilas, os pré-mo-
lares e molares são anatomicamente semelhantes sendo descritos
como dentes da bochecha. Seus dentes são arradiculares (com
células germinativas em seu interior produzindo tecido dental em
sua extremidade apical), elodontes (crescimento contínuo e erup-
ção constante) e hipsodontes (coroa longa). A coroa clínica (por-
ção acima da gengiva) é curta, enquanto que a coroa de reserva
(porção abaixo da gengiva e dentro do alvéolo) é longa. Os Por-
quinhos da Índia são anisognatas, com a mandíbula mais larga do
que a maxila. Seus dentes incisivos são diferentes dos dentes da
bochecha de outras espécies de roedores, porque sua coroa de
reserva é curvada, tendo uma convexidade bucal para dentes da
mandíbula e uma convexidade palatal para os dentes da maxila.
Desta forma, seu plano oclusal tem um valor aproximadamente
de 30° dorso bucal a ventro lingual9,11.

A fórmula dentária dos ratos, Hamsters e Camundongos é
2x (I 1/1, C 0/0, P 0/0, M 3/3), que têm os dentes caudais braqui-
odontes (coroa curta) e anelodontes, sendo utilizados em experi-
mentos na odontologia humana, por possuírem semelhança aos
dentes caudais (pré-molares e molares) dos seres humanos12.

Os Lagomorfos têm dois pares de incisivos superiores e um
par inferior (suas pontas situam-se entre o primeiro e segundo
incisivos maxilares com o animal em repouso), dentre eles os
coelhos possuem 28 dentes 2X (I 2/1, C 0/0, P 3/2, M 3/3)13. A
dentição é do tipo difiodontes (com um conjunto de dentes decí-
duos e outro conjunto permanente) e anisognatas. Os dentes de-
cíduos são perdidos no útero ou após o nascimento. Possuem três
pares pré-molares maxilares e dois pares mandibulares, com três
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pares molares na maxila e na mandíbula. Os dentes da bochecha
têm inclinação de 10° horizontalmente e apresentam uma separa-
ção necessária para corte lateral normal do alimento pelos dentes
incisivos14.

Fisiologia Digestiva e Alimentação
Os coelhos selecionam alimentos com maiores teores de pro-

teína e carboidratos solúveis em relação à parede celular vegetal
e produzem dois tipos de fezes, duras e moles, e reingerem parte
do material fecal, denominado cecotrófo. Este é oriundo da fer-
mentação do ceco permitindo aproveitar mais eficientemente os
alimentos vegetais proporcionando quantidades necessárias das
vitaminas do complexo B e protegendo contra alguma deficiên-
cia de aminoácidos essenciais. O trato digestivo dos coelhos ex-
creta rápida e seletivamente a fibra dietética, retendo no ceco, as
frações solúveis e partículas pequenas. As separações das partí-
culas maiores e menores ocorrem no cólon proximal, a partir de
movimentos antiperistálticos e contrações na porção inicial e fi-
nal. As contrações rápidas misturam continuamente o conteúdo
cecal, movendo as partículas maiores e com pouco líquido para o
cólon proximal e as partículas menores, microrganismos e gran-
de parte dos líquidos da digesta seguirem para o ceco17.

A digestão dos coelhos assemelha-se à digestão de grande
parte das espécies monogástricas, no entanto, a partir da passa-
gem do material ao intestino grosso, o coelho apresenta uma fisi-
ologia digestiva bastante particular, diferenciando de outras es-
pécies de herbívoros com fermentação no intestino grosso17.

Coelhos tendem a consumir mistura de cereais em grande
quantidade quando oferecida com frequência produzindo de for-
ma crônica fezes moles. A grande oferta de mistura de grãos e
pouca predileção a ração faz com que estes animais consumam
alimentos com baixo teor de vitamina D e cálcio, tendo como
consequência um prejuízo na qualidade dentária, nos ossos que
sustentam os dentes e a maloclusão18.

As rações são compostas por polpa de beterraba, alfafa, ce-
reais, farelo, melaço, minerais e vitaminas. O feno deverá ser ser-
vido à vontade, de alta qualidade, com hastes longas, cor verde,
odor agradável e sem poeira. É considerada uma fonte de fibras
necessárias para o bom peristaltismo e efetuar movimentos de
mastigação indispensáveis ao desgaste dentário. O feno de alfa-
fa, quando seco naturalmente ao sol, torna-se boa fonte de vita-
mina D, porém sua proporção não deve ultrapassar 40% a fim de
evitar cálculos urinários18.

As verduras devem ser oferecidas diariamente e à vontade
ao animal adulto e gradativamente ao filhote, pois elas proporci-
onam fibras, vitaminas e hidratação ao conteúdo digestivo, além
de uma boa fermentação do ceco, favorecendo a passagem dos
pelos ingeridos das lambeduras no trato digestivo. Deve-se evitar
o fornecimento de alface, pepino, abobrinha, frutas muito açuca-
radas, e de alimentos de potencial tóxico como o abacate, a bata-
ta crua e o feijão cru. Oferecer couve em pequenas quantidades
por estar sujeita à fermentação. Já a cenoura e seu talo, o rabane-
te, o nabo, a endívia, o espinafre, a rúcula, o brócolis, o endro, o
aipo, a salsinha, a cebolinha, a hortelã, o dente de leão e a chicó-
ria podem ser oferecidos à vontade18.

Ratos e camundongos possuem como dieta, sementes ofere-
cidas por seus tutores havendo um desbalanço energético grave.
O valor energético nutricional de ratos e camundongos adultos é
de 110 Kcal/kg0,75, para animais em crescimento e gestação 145
Kcal/kg0,75 e para a fase de lactação 440 Kcal/kg0,75. Deve-se su-

plementar a dieta com vegetais frescos e frutas, evitando a inges-
tão de sementes de girassol. Em Porquinhos da Índia há a incapa-
cidade de sintetizar a vitamina C a partir da glicose, o que os
difere de outros roedores. São animais que necessitam de feno de
alta qualidade, vegetais frescos (lavados e secos previamente evi-
tando contaminação por bactérias Yersinia), associada a uma ra-
ção peletizada adequada. A dieta dos Gerbilos (ou rato do deser-
to) é baseada em sementes, grãos, raízes e vegetais e grande parte
da água é extraída a partir da sua alimentação1.

Os caviomorfos (porquinho da índia, chinchila e degu) são
herbívoros estritos e, assim como os coelhos, praticam a cecotro-
fia, possuem trato digestivo longo e lento, sendo adaptado à di-
gestão de alimentos ricos em celulose e com pouca energia. A
ingestão insuficiente de celulose provoca estase intestinal, sendo
o ceco o principal órgão responsável por sua digestão. A flora
digestiva é constituída por Lactobacillus spp. e cocos (bactérias
anaeróbicas Gram-positivas) principalmente, ao passo que, a Es-
cherichia coli (bacilos Gram-negativos) encontram-se em menor
população.18

Maloclusão
Grande parte dos roedores e lagomorfos são predominante-

mente herbívoros, dieta esta que proporciona o atrito e desgaste
dos dentes, sendo o crescimento contínuo importante para com-
pensar este desgaste. Deve haver desta forma, um equilíbrio en-
tre o crescimento e o desgaste. Sendo assim, a maloclusão é defi-
nida como uma síndrome ocasionada pelo desequilíbrio entre estes
fatores, afetando a saúde bucal e influenciando diretamente a saúde
geral19.

A maloclusão pode ser congênita ou adquirida. Quando esta
ocorre nos incisivos, os da arcada superior se enrolam e crescem
para fora enquanto que os da arcada inferior crescem para frente.
O crescimento excessivo desses dentes associado à maloclusão
pode ocasionar o sobrecrescimento dos dentes molariformes. A
maloclusão dentária congênita dos incisivos está relacionada com
o prognatismo da mandíbula, no qual o crescimento anormal é
devido a oclusão incorreta. A maloclusão dos molariformes está
diretamente relacionada com a posição, forma (surgimento de
curvatura e distorção da coroa) e estrutura dos dentes pré-mola-
res e molares. Os molariformes superiores tendem a formar espí-
culas latero-laterais, enquanto que os inferiores formam medial-
mente para a língua. O enfraquecimento do ligamento periodon-
tal e a perda de osso alveolar fazem com que se criem espaços
entre os dentes depositando restos de alimentos e consequente-
mente, predispondo à doença periodontal20.

Clinicamente é mais comum em porquinhos da índia a ma-
loclusão dos molares e pré-molares, com os dentes mandibulares
se estendendo para dentro da cavidade formando uma “ponte”,
aprisionando a língua. A maloclusão dos incisivos pode ocorrer
secundariamente a dos molariformes, mas raramente existe sem
o crescimento excessivo dos dentes da bochecha ou trauma. As
espículas podem se formar nos dentes superiores e inferiores,
adjacentes à língua ou ao lado da bochecha, respectivamente,
causando traumatismo na mucosa e dor. O alongamento dos den-
tes também resultará na extensão dos ápices das coroas de reser-
va no tecido periapical, o que pode resultar em inchaço. Se o
ápice continua a se estender para a região ocular, pode se desen-
volver conjuntivite ou exoftalmia21.

A doença dentária adquirida também predispõe porquinhos
da índia a doenças periodontais e pode ocorrer secundariamente
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a outras doenças, que podem induzir a anorexia. Como os por-
quinhos da índia possuem dentes de coroa curta, apenas um curto
período de diminuição do consumo de alimentos pode ser sufici-
ente para induzir doenças dentárias. Uma dieta com baixa inges-
tão de fibra e alta energia pode resultar em uma diminuição do
volume de alimentos consumidos, reduzindo o tempo total de
mastigação e o desgaste dos dentes21.

Na maloclusão de roedores e lagomorfos alguns sinais clíni-
cos são comuns e característicos como a epífora (como resposta a
dor), exoftalmia, obstrução do ducto nasolacrimal, secreção ocu-
lar ou naso purulenta (em casos de abscesso periapical), ptialis-
mo severo, halitose, anorexia, disfagia, dificuldade e ruídos res-
piratórios (abscesso maxilar em coelho), diminuição da limpeza
e incapacidade de realizar a coprofagia14,16,21,22.

Diagnóstico e Tratamento
O tamanho corporal e o comportamento dos coelhos e de

roedores dificultam um exame detalhado da cavidade oral. Desta
forma, para uma inspeção completa e eficaz faz-se necessária a
sedação ou anestesia geral destes animais para diagnóstico das
doenças dentárias23.

O histórico, a dieta e os hábitos alimentares do animal são
obtidos através do relato do proprietário. A ausência de histórico
não descarta a presença de patologia dentária. Após a inspeção
geral, a palpação externa da maxila e mandíbula é realizada para
identificar irregularidades ósseas, aumento de volume com o alon-
gamento apical dos dentes da bochecha, deformidades periapi-
cais ou abscessos. Os dentes incisivos são inspecionados por vi-
sualização frontal e lateral. A cavidade oral pode ser inspeciona-
da com o auxílio de um otoscópio22.

O exame ocular bem como suas estruturas faz parte do exa-
me odontológico nos coelhos e em alguns casos nos roedores. A
radiografia oferece informações que complementam o exame clí-
nico e é considerada uma das ferramentas diagnósticas mais im-
portantes na odontologia veterinária. Preconizam-se as seguintes
projeções radiográficas: latero-lateral (LL), latero-oblíqua (LO),
dorso-ventral (DV) ou ventro-dorsal (VD) e rostro-caudal (RC).
A tomografia computadorizada é um exame complementar que
fornece informações minuciosas em comparação a radiografia, já
que podem ser visualizadas alterações estruturais dos dentes e
nos tecidos moles envolvidos22,23.

O tratamento da maloclusão abrange o uso de medicamen-
tos para controle da dor, administração de antibióticos em infec-
ções locais e prevenção de possíveis complicações sistêmicas,
terapia de suporte para animais mais debilitados, extração dentá-
ria, corte das coroas clínicas dos dentes incisivos e molariformes,
desgaste dentário, limpeza e debridamento de abscessos20.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maloclusão em roedores e lagomorfos continua sendo um

desafio na rotina clínica veterinária de animais exóticos de esti-
mação, já que estes animais apresentam particularidades anatô-
micas, fisiológicas e medicinais. A consulta periódica, o diagnós-
tico precoce e tratamento realizado por um profissional especi-
alizado nas áreas de odontologia e medicina de animais silvestres
contribuem para um bom prognóstico desta síndrome. 
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