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RESUMO 

 

  As alterações dentárias são consideradas as principais doenças que acometem 
porquinhos-da-índia, essas estão associadas ao fato que esses animais possuem 
dentição do tipo elodonte, ou seja, apresentam dentes com erupção constante. O 
alongamento da coroa clínica resulta em crescimento inadequado da coroa de reserva 
e consequentemente em alterações nos tecidos adjacentes, especialmente o bulbo 
ocular. Dessa forma, a presente dissertação de mestrado objetivou avaliar os olhos 
de porquinhos-da-índia e determinar se diferentes taxas de crescimento, desgaste e 
tamanho dos dentes em animais submetidos a diferentes padrões de dietas, podem 
resultar em alterações oculares. 

 O primeiro capítulo é uma introdução que tem como finalidade fornecer 
informações básicas para facilitar a compreensão dos objetivos dos demais capítulos. 
Esse fornece uma breve revisão sobre as causas, desenvolvimento, diagnóstico, 
tratamento e prognóstico da síndrome da doença dentária adquirida.  

O segundo capítulo avaliou, por meio do teste lacrimal de ponta de papel, 
estesiometria, tonometria e exoftalmometria, os olhos de porquinhos-da-índia 
submetidos à diferentes tipos de dietas. O objetivo foi identificar em outros órgãos 
possíveis sinais iniciais secundários às alterações dentárias e comparar os resultados 
dos exames oftálmicos às taxas de erupção, desgaste e tamanho dos dentes. Os 
resultados sugeriram que as alterações nos exames oculares podem preceder os 
sinais clínicos orais da síndrome da doença dentária adquirida e essa pode estar 
associada a diferentes padrões de dietas.    

O terceiro e último capítulo apresenta os resultados obtidos por meio dos 
exames histopatológicos da córnea e da conjuntiva de porquinhos-da-índia 
submetidos à diferentes tipos de dieta. Foram atribuídos graus de zero a três para 
cada um dos fatores observados que incluíram: edema e vacuolização nas células do 
epitélio corneano; presença de infiltrado inflamatório e quantidade de células 
caliciformes na conjuntiva bulbar e palpebral; e tamanho dos folículos linfoides. Os 
dados obtidos a partir da análise das lâminas foram comparados às diferentes taxas 
dentárias observadas em cada um dos grupos avaliados. Os resultados sugeriram que 
o maior tamanho da coroa clínica e a menor taxa de desgaste dos dentes incisivos, 
em decorrência do padrão alimentar, podem resultar em alterações na conjuntiva 
palpebral e bulbar. 

 
 
Palavras-chave: dieta; desgaste dentário; roedores; oftalmologia veterinária. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

  Dental disorders are considered the main diseases that affect guinea pigs. They 
are associated with the fact that these animals present elodont type dentition, with 
teeth of continuous growth. The elongation of the clinical crown results in inappropriate 
growth of reserve crown and consequently some changes in adjacent tissues, 
especially in the eye. In this way, this master dissertation aimed to evaluate the eyes 
of guinea pigs and determine whether different dental growth and wear rates, and also 
the tooth size in animals submitted to different dietary patterns may result in ocular 
changes. 

 The first chapter is an introduction that aims to provide basic information to 
favor the understanding of the objectives of the other chapters. This provides a brief 
review on the causes, development, diagnosis, treatment and prognosis of acquired 
dental disease syndrome. 

The second chapter evaluated through the paper point tear test, esthesiometry, 
tonometry and exophthalmometry the eyes of guinea pigs submitted to different types 
of diets. The objective was to identify in other organs possible initial signs secondary 
to dental alterations and compare the ophthalmic exams results to the rates of eruption, 
wear and size of the teeth. The results suggested that changes in ocular exams may 
precede oral clinical signs of acquired dental disease syndrome and this could be 
associated with different dietary patterns. 

The third and last chapter presents the results obtained through 
histopathological examinations of the cornea and conjunctiva of guinea pigs submitted 
to different dietary patterns. Grades from zero to three were assigned to each of the 
observed factors that included: edema and vacuolization in the corneal epithelial cells; 
presence of inflammatory infiltrate and goblet cells density in the bulbar and palpebral 
conjunctiva; and lymphoid follicles size. The data obtained from the hystological 
analysis were compared to the different dental rates observed in each group evaluated. 
The results suggested that the larger size of the clinical crown and the lower wear rate 
of the incisor teeth, due to the feed pattern, may result in changes in the palpebral and 
bulbar conjunctiva. 

 

Keywords: diet; dental wear; rodents; veterinary ophthalmology. 
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1 CAPÍTULO 1- SÍNDROME DA DOENÇA DENTÁRIA ADQUIRIDA EM 
PORQUINHOS-DA-ÍNDIA (Cavia porcellus) 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 Os porquinhos-da-índia (Cavia porcellus, Linnaeus,1758) são roedores 

originários da América do Sul, que pertencem à ordem Rodentia, subordem 

Hystricognathi e à família Caviidae.1 Essa se diferencia das demais famílias da ordem, 

por apresentar espécies que possuem quatro dedos nas mãos e três dedos nos pés.2  

  Esses animais foram domesticados há pelo menos 900 anos A.C,3 mas pouco 

se sabe sobre o seu processo de domesticação.2 Na região dos Andes, os porquinhos-

da-índia eram muito apreciados como fonte de alimento, na medicina popular e em 

cerimônias religiosas.4  Além disso, há muitos anos desempenham papel importante 

como animais de laboratório e por isso são denominados como cobaias, nome que 

denota assunto experimental.5 Como consequência natural desse vínculo durante 

projetos de pesquisa, se popularizaram também como animais de estimação6 e são 

especialmente escolhidos por crianças.5  

  A popularização dos roedores como animais de estimação, resultou em rápido 

aumento no número de atendimentos nos consultórios veterinários.7 Para cobaias 

especificamente, as doenças descritas com maior prevalência foram: as alterações 

dentárias, os problemas de pele, as doenças do sistema genital, as alterações 

oftálmicas e os distúrbios no sistema gastrintestinal.8 

Síndrome da doença dentária adquirida (SDDA) 

Anatomia dentária 

 Em razão da alteração dentária ser a doença mais comum em porquinhos-da-

índia,8 o conhecimento da sua anatomia dentária é de extrema importância.9 Os 

roedores são classificados como monofiodontes, ou seja, não possuem dentição 

decídua10 e como heterodontes, pois seus dentes apresentam formas e funções 

distintas. Observa-se a presença de um dente incisivo, um pré-molar e três molares 

em cada hemiarcada;11 e a ausência de dentes caninos, o que resulta na formação de 

um espaço entre os incisivos e pré-molares, que é determinado como diastema.12 A 

fórmula dentária dos porquinhos-da-índia consiste em: 2x (1/1 I; 1/1 PM; 3/3 M).13  
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Em porquinhos-da-índia, especificamente, os dentes incisivos mandibulares 

quando em repouso permanecem posicionados caudalmente ao par de incisivos 

maxilares, com um padrão de oclusão retrognata da mandíbula.14 Os dentes pré-

molares e molares são curvados, resultando em planos oclusais que estão em um 

ângulo de cerca de 30º ao plano horizontal. Além disso, outra característica importante 

observada em cobaias é que os ramos da mandíbula são mais distantes entre si, do 

que os da maxila.15 Os dentes apresentam funções distintas, os incisivos evoluíram 

para roer, realizar cortes dorsoventralmente ou ainda, para desempenhar ação de 

raspagem12 e os dentes posteriores apresentam ampla superfície para triturar.16 

  Observa-se também que em porquinhos-da-índia e chinchilas todos os dentes 

são elodontes, ou seja, que continuam crescendo durante toda a vida do animal. Eles 

consistem em uma única estrutura dentária que é diferenciada em coroa clínica e 

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

segunda, a qual é considerada a parte principal do dente e está localizada 

subgengivalmente dentro dos ossos. Os ápices dentários permanecem abertos ao 

longo da vida sem formar raiz verdadeira (dentes arradiculares)17 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.13 

Causas e desenvolvimento da SDDA 

Quando os dentes com crescimento contínuo não se desgastam 

suficientemente para se igualar a taxa de erupção, as coroas clínicas se alongam de 

maneira patológica.12 

 A etiologia do desgaste inadequado não foi totalmente elucidada, mas de 

maneira geral as causas podem ser divididas em congênitas e adquiridas.9 As causas 

congênitas são raras em roedores especialmente em porquinhos-da-índia, isso 

porque o prognatismo não é reconhecido em roedores, com exceção dos 

hamsters.11,18  

  As causas adquiridas podem ser diversas e são consideradas como as mais 

frequentes.11,18 Alguns autores sugerem que a alimentação inadequada, 

principalmente pobre em fibras, seja a principal razão para o desenvolvimento da 

síndrome em roedores.19 Isso porque, acredita-se que algumas características dos 
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alimentos, como a presença de partículas abrasivas, provoquem alguma taxa de 

desgaste durante a mastigação pelo contato direto dos dentes com o alimento20 e 

ainda que uma alimentação rica em carboidratos facilmente digeríveis, mas baixa em 

fibras, resultará em menor ingestão geral de alimentos e, consequentemente menor 

tempo de mastigação e baixa taxa de atrito odontológico.21 

   Outras causas adquiridas descritas em porquinhos-da-índia incluem: os 

traumas, que frequentemente resultam em fraturas dos incisivos e consequentemente 

em má oclusão22 pois, alterações nesses dentes podem acarretar em deformações 

nos pré-molares e molares;15 deficiência de Vitamina C, visto que as cobaias são 

incapazes de sintetizá-la e a sua deficiência pode afetar a síntese de colágeno e 

enfraquecer os ligamentos periodontais;18 deficiência de cálcio ou exposição 

insuficiente à luz ultravioleta, que pode resultar em osteodistrofias e levar ao 

afrouxamento dos dentes dentre dos alvéolos;23 ou ainda pela falta de oportunidade 

para roer.22.  

  Independente da causa para o desgaste dentário inadequado, em 

porquinhos-da-índia observa-se que o alongamento da coroa clínica dos dentes pré-

molares associado ao padrão de angulação em 30º normal da espécie, predispõe a 

formação de uma ponte dentária sobre a língua e isso ocorre porque os dentes tendem 

a crescer em direção aos seus contralaterais. A língua aprisionada embaixo da ponte 

dentária compromete a deglutição normal dos alimentos.17 

 Os sinais clínicos das alterações orais são inespecíficos, não existindo 

nenhum sinal patognomônico.13,24 Os primeiros sinais geralmente incluem dificuldade 

para preensão, mastigação laboriosa e disfagia, enquanto o animal ainda tem 

apetite.25 Posteriormente, observa-se perda de peso; seletividade alimentar, 

preferência por alimentos macios; anorexia; sialorreia; halitose; ranger dos dentes; 

dermatites orais e periorais; incapacidade de fechar totalmente a boca; presença de 

alimento não digerido nas fezes; diminuição na quantidade e volume de fezes; 

distúrbios digestivos; aumento de volume facial e alterações comportamentais.13,17,18   

 Além dos sinais orais observados em consequência direta ao crescimento da 

coroa clínica, observa-se também sinais relacionados ao crescimento da coroa de 

reserva.  Uma vez que, o crescimento da coroa clínica gera aumento da pressão 

oclusal e é acompanhado por crescimento da coroa de reserva em direção apical.18 O 

crescimento retrógrado resulta em extensão dos ápices dentários para os tecidos 

periapicais, causando remodelamento ósseo da mandíbula, do processo zigomático 
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da maxila e dos ossos que formam o assoalho da órbita, podendo levar à formação 

de edema palpável na superfície ventral da mandíbula, secreção oculonasal serosa e 

purulenta, epίfora, exoftalmia, hipópio, hifema, uveíte, conjuntivite e compressão do 

nervo infraorbital.12,13,17 Esses sinais relacionados a outros sistemas estão associados 

a estágios avançados das alterações dentárias e geralmente são considerados mais 

importantes, pois representam pior prognóstico.9,14,24 

 A epífora é um dos sinais clínicos mais comuns 19,23 e a exoftalmia pode ser 

o único sinal da doença dentária em muitos roedores,6 sugerindo que os sinais 

oculares podem preceder os sinais orais e representar a chave para o diagnóstico 

precoce da síndrome. 

 

Diagnóstico e tratamento 
 Diante de sinais tão inespecíficos, uma boa anamnese é essencial para o 

diagnóstico dos distúrbios orais, questões sobre nutrição, hábitos, antecedentes 

médicos, cirúrgicos e odontológicos devem ser perguntados aos responsáveis pelos 

animais.24 Após a realização do exame físico geral, recomenda-se que os exames 

específicos da dentição comecem pela avaliação completa da cabeça, incluindo o 

sistema visual pois, há correlação entre a ocorrência de alterações dentárias e 

oftálmicas.17 Em seguida, a inspeção da cavidade oral deve ser iniciada pela palpação 

dos ramos da mandíbula e da maxila, para detectar possíveis irregularidades ósseas 

ou inchaços que sugiram o crescimento retrógrado dos dentes posteriores; pela 

observação dos dentes incisivos a partir do aspecto frontal e lateral e pela análise da 

mobilidade lateral da mandíbula, com objetivo de avaliar o crescimento da coroa 

clínica dos dentes pré-molares e molares.14 

O exame odontológico completo em roedores é difícil, pois a abertura da boca 

de roedores é pequena, consideravelmente menor do que a dos carnívoros e os 

dentes pré-molares e molares estão posicionados muito distalmente. Entretanto, uma 

avaliação detalhada da dentição é necessária para o diagnóstico das alterações 

dentárias. O exame minucioso da cavidade oral, livre de alimentos ou resíduos, deve 

ser realizado preferencialmente em pacientes sedados e pode ser feito com auxílio de 

endoscópio, otoscópio ou espéculo nasal.18 

  A etapa considerada mais importante para o diagnóstico das alterações 

odontológicas é o exame radiográfico, o qual deve ser realizado em todos os animais 
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que apresentarem alguma suspeita da síndrome. Esse permite a identificação de 

lesões não visíveis ao exame físico, como as alterações intra-ósseas e da coroa de 

reserva.17 Boehmer e Crossley, 200926 realizaram estudo com objetivo de determinar 

linhas de referência anatômica que auxiliam na interpretação dos exames 

radiográficos em crânios de porquinhos-da-índia, as quais proporcionam maior 

precisão ao diagnóstico do crescimento dentário inadequado. 

No entanto, com o avanço da odontologia a tomografia computadorizada vem 

sendo utilizada a fim de superar algumas limitações das técnicas radiográficas, como 

as distorções, sobreposições e formação de uma imagem apenas bidimensional.27 A 

tomografia é o método diagnóstico que mostra com maior grau de precisão a anatomia 

dentária.28 Deste modo, alguns trabalhos já citam essa técnica como importante meio 

diagnóstico para a síndrome em roedores.17,29  

  O tratamento das alterações dentárias em roedores deve combinar o 

tratamento odontológico, com melhorias no manejo e na nutrição dos animais. A dieta 

deve ser modificada com o objetivo de aumentar o teor de fibras e de eliminar os 

alimentos macios e ricos em carboidratos.24 O propósito do tratamento odontológico 

é reduzir o tamanho dos dentes e reestabelecer a oclusão correta.13 Em muitos casos 

a restauração completa não é viável, especialmente quando há crescimento 

retrógrado dos pré-molares e molares pois, a progressão da doença não será cessada 

com o tratamento odontológico. Pois, não é possível acessar as coroas de reserva e 

reverter o quadro de hipercrescimento. Portanto, muitas vezes o tratamento 

odontológico é somente paliativo e com objetivo de aliviar os sinais clínicos.17 Para a 

redução da coroa clínica ou de parte dela são utilizadas brocas diamantadas ou limas 

de desgaste e são necessários equipamentos próprios para roedores como abridores 

de boca, afastadores de bochecha e mesas adaptadas.24   

 

Prognóstico 
  Considera-se que para os casos de má oclusão adquirida o prognóstico em 

longo prazo é bastante desfavorável pois, geralmente os animais que passam por 

tratamento odontológico apresentam estágios avançados da doença e quanto mais 

grave forem as alterações menos favorável o prognóstico será.17  

 A medicina preventiva ou profilática, compreende a adoção de um adequado 

manejo alimentar, com uso de itens abrasivos, como o feno de gramíneas, utilizados 
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cronicamente. Isto se reveste de importância em animais que tem longevidade 

prolongada e, portanto, oportunidade de instalação de doenças deformantes de 

cronologia lenta. 
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2 CAPÍTULO 2- AVALIAÇÃO OFTÁLMICA EM PORQUINHOS-DA-ÍNDIA (Cavia 
porcellus) SUBMETIDOS A DIFERENTES DIETAS 

 

RESUMO 
Objetivos: Avaliar e comparar os dados da literatura sobre produção lacrimal através do teste 
lacrimal de Schirmer I (TLSI) e teste lacrimal de ponta de papel (TLPP) em porquinhos-da-
índia; identificar possíveis sinais oculares da síndrome da doença dentária adquirida (SDDA), 
através de exames oftálmicos específicos e determinar se podem estar associadas a taxas 
desiguais de crescimento, desgaste e tamanho dos dentes em animais submetidos a 
diferentes padrões de dietas 

Material e métodos: 80 porquinhos-da-índia saudáveis, fêmeas, com a mesma idade, foram 
submetidos a diferentes padrões de dieta, com objetivo de associar a taxa de crescimento, 
desgaste e tamanho dos dentes aos possíveis sinais oculares iniciais da síndrome do doença 
dentária adquirida (SDDA). Os animais foram submetidos ao teste lacrimal de Schirmer I 
(TLSI), teste lacrimal de ponta de papel (TLPP), estesiometria (EST), tonometria de rebote 
(PIO) e exoftamometria (EXO), durante o período de dez meses. 

Resultados: Observou-se diferença significativa (P≤0,05) entre os valores de TLPP, de EST 
e de EXO. Mas, somente os dados referentes a maior sensibilidade corneana e maior grau de 
exoftalmia observados no G5, foram associados aos diferentes padrões dentários. 
Conclusão: Os resultados dos exames oftálmicos sugeriram que as alterações nos exames 
oculares podem preceder os sinais clínicos orais da SDDA e essa pode estar associada a 
diferentes padrões de dietas. Os dados apresentados neste trabalho representam apenas um 
demonstrativo, sendo necessários mais estudos com relação a interferência da dieta no 
desenvolvimento da SDDA em porquinhos-da-índia e a outros fatores que possam estar 
associados a ocorrência das alterações oculares. 

Palavras-chave: roedores, desgaste dentário, crescimento da coroa de reserva, síndrome, 
produção lacrimal 

ABSTRACT 
Objective: To evaluate and compare data from the literature on lacrimal production through 
the Schirmer tear test I (STTI) and paper point tear test (PPTT) in guinea pigs; Identify ocular 
signs of acquired dental disease syndrome (ADDS). Through specific tests and determine if 
they can be associated with rates of growth, wear and size of the teeth in animals undergoing 
different types of diets. 

Materials and methods: 80 healthy female guinea pigs of the same age were submitted to 
different dietary patterns in order to associate the rate of growth, wear and size of the teeth 
with the possible initial signs of the syndrome of acquired dental disease (ADDS). The animals 
were submitted to the Schirmer tear test I (STTI), paper point tear test (PPTT), esthesiometry 
(EST), tonometry (IOP) and exophthalmometry (EXO) during the ten-month period. 
Results: There was a significant difference (P≤0.05) between PPTT, EST and EXO values. 
Nevertheless, only the data referring to the greater corneal sensitivity and a higher degree of 
exophthalmos observed in G5 were associated with the different dental patterns. 
Conclusions: Ophthalmic examination results suggested that changes in ocular exams may 
precede oral clinical signs of ADDS and this could be associated with different dietary patterns. 
The data presented in this work represent only a demonstration, and more studies are needed 
regarding dietary interference in the development of ADDS in guinea pigs and other factors 
that may be associated with the occurrence of ocular alterations. 

Key words: rodents, tooth wear, elongation of crown reserve, syndrome, tear production 
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2.1 INTRODUÇÃO  

  Os porquinhos-da-índia são animais que apresentam alta prevalência de 

doenças oftálmicas e a maioria das lesões são associadas à lente. Entretanto, 

observa-se também quadros de conjuntivite, ceratite, deposição de lipídeos na 

conjuntiva e a presença de formação óssea heterotópica no corpo ciliar.1 A alta 

prevalência de doenças oftálmicas associada à popularização cada vez maior dos 

porquinhos-da-índia, como animais de estimação, exige que os profissionais sejam 

capazes de diagnosticar e tratar especificamente seus olhos. Além disso, os bulbos 

oculares de algumas espécies de animais exóticos e de laboratório são interessantes 

modelos experimentais para a compreensão do funcionamento da visão e também 

para estudo de doenças genéticas que podem acometer o olho humano.2 Uma das 

causas de alterações oftálmicas em roedores está associada a presença de distúrbios 

dentários.3-7  

  Os roedores são classificados como elodontes, pois possuem dentes com 

erupção constante.7,8 O correto desgaste dos dentes, é essencial para que não 

ocorram alterações dentárias. No entanto, na rotina clínica observa-se grande 

casuística relacionada aos quadros de doenças orais. As principais causas 

normalmente são adquiridas e estão associadas à alimentação inadequada, 

especialmente pobre em fibras, traumatismos e processos inflamatórios.4 Em 

porquinhos-da-índia uma importante causa das deformações dentárias é a deficiência 

de Vitamina C, uma vez que esses animais são incapazes de sintetiza-la e a sua 

deficiência pode afetar a síntese de colágeno e enfraquecer os ligamentos 

periodontais.3 Menos comumente, pode também estar associado a causas genéticas 

como, braquignatismo e agenesia dentária.4 

 O hipercrescimento dentário resultante do desgaste inadequado em roedores, 

afeta principalmente os dentes pré-molares e molares, o crescimento da coroa clínica 

gera aumento da pressão oclusal, que é acompanhado por crescimento da coroa de 

reserva em direção apical.3 O crescimento retrógrado resulta em extensão dos ápices 

dentários para os tecidos periapicais, causando: remodelamento ósseo da mandíbula, 

do processo zigomático da maxila e dos ossos que formam o assoalho da órbita. Isso 

pode levar à formação de edemas palpáveis na superfície ventral da mandíbula, 

corrimento oculonasal, epίfora, exoftalmia, conjuntivite e compressão do nervo 
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infraorbital.4,9 A epίfora ocorre por aumento da produção lacrimal em resposta à 

conjuntivite e à dor causada pelas alterações ósseas ou, pela obstrução do ducto 

nasolacrimal.9 Em coelhos especialmente, pode ocorrer a formação de abscessos 

retrobulbares, que podem até mesmo causar protrusão (exoftalmia) do bulbo do olho 

e não raramente também a presença de ceratite de exposição pode ser observada.10 

Além disso, encontra-se alta incidência de osteomielite associada aos quadros 

avançados da síndrome. Resultados de culturas provenientes de abcessos 

mandibulares indicaram a presença de bactérias características de doença 

periodontal.9 

   Muitas vezes o primeiro sinal observado de doença oral é ocular, dessa forma 

os dentes e a cavidade oral devem ser meticulosamente examinados e o crânio 

radiografado em qualquer animal com doença oftálmica.5 Uma vez que, os principais 

sinais clínicos são a conjuntivite e a epίfora, dados sobre a produção lacrimal são de 

fundamental importância. Lange et al., 201211 propôs um novo método para medir a 

produção do filme lacrimal em animais com o bulbo ocular pequeno pois, a tira de 

Schirmer apresenta em torno de 5 mm de largura. Esse novo método utiliza ponta de 

papel absorvente endodôntico padronizado (tamanho 30), as mensurações são 

realizadas durante um minuto e as medições são realizadas através da utilização de 

régua graduada. Esse teste é chamado de teste lacrimal de ponta de papel (TLPP) e 

pode ser adaptado também para animais com baixos valores de produção lacrimal, 

como é o caso de porquinhos-da-índia e chinchilas. 

  A exoftalmia pode ser o único sinal de doença dentária em muitos roedores.5 

Dessa forma, a correta identificação dessa alteração pode contribuir para o 

diagnóstico precoce da síndrome da doença dentária adquirida (SDDA). O grau de 

exoftalmia pode ser semiquantificado por determinação da posição relativa da córnea 

axial em relação ao ligamento orbital e ao outro olho, usando o exoftalmômetro de 

Luedde.12 O qual representa um método simples, eficaz, barato, de ótima 

performance13 e adaptável à oftalmologia veterinária, pois, o seu formato permite que 

a técnica seja utilizada em animais com os olhos posicionados na lateral do crânio. 

  O objetivo desta pesquisa foi avaliar e comparar os dados da literatura sobre 

produção lacrimal através do teste lacrimal de Schirmer I (TLSI) e teste lacrimal de 

ponta de papel (TLPP) em porquinhos-da-índia, identificar possíveis sinais oculares 

da síndrome da doença dentária adquirida (SDDA), através de exames oftálmicos 
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específicos e determinar se podem estar associadas a taxas desiguais de 

crescimento, desgaste e tamanho dos dentes em animais submetidos a diferentes 

padrões de dietas.    

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do experimento foram seguidas as normas 

internacionais para utilização de animais de experimentação e iniciado após 

aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Setor de Ciências Agrárias 

da Universidade Federal do Paraná, sob protocolo nº 031/2016. 

 

Animais 
Foram utilizados 80 porquinhos-da-índia (Cavia porcellus), da raça Dunkan-

Hartley, saudáveis, fêmeas, todos com a mesma idade e identificados individualmente 

através de microchip. Esses foram aleatoriamente divididos em cinco grupos, cada 

um com o mesmo número de animais (16) e alojados sob as mesmas condições de 

manejo ambiental. Os grupos diferiam somente com relação à dieta oferecida. 

 

Dietas 
  A dieta oferecida a cada um dos grupos levava em consideração a diferença 

nas concentrações de abrasivos presentes nos diferentes alimentos. A dieta dos 

diferentes grupos (G1, G2, G3, G4 e G5) consistia em: G1- ração comercial 

convencional (1), G2- ração comercial convencional (1) e feno de gramínea, G3- ração 

enriquecida com abrasivos (casca de arroz), G4- ração enriquecida com abrasivos 

(casca de arroz) e feno de gramínea e G5- ração comercial convencional (2), legumes 

(cenoura, tomate e pepino) e verduras (couve e repolho branco). A composição 

nutricional dos elementos das dietas está detalhada na Tabela 2.1. 
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TABELA 2.1 - Composição nutricional dos alimentos fornecidos aos diferentes grupos de porquinhos-
da-índia: feno de gramínea, ração comercial (1), ração comercial (2), ração enriquecida com abrasivos, 
verduras e legumes. 
 

 Feno de 

gramínea 

Ração 

comercial (1) 

Ração 

comercial (2) 

Ração enriquecida 

com abrasivos 
Verduras* Legumes* 

Umidade (%) 16,73 4,53 13,0 4,95 - - 

Proteína 

bruta (%) 
9,55 21,86 17,0 17,63 1,08 1,8 

Extrato 

etéreo (%) 
1,43 2,46 3,0 4,49 0,2 0,13 

Resíduo 

mineral (%) 
6,16 6,59 10,0 6,86 - - 

Fibra Bruta 

(%) 
26,91 8,93 17,0 14,91 1,8 2,45 

FDA (%) 31,07 13,42 16,0 21,43 0,95  1,5 

FDN (%) 63,53 32,31 - 38,22 1,52 1,4 

Cálcio (%) 0,33 0,89 0,9 0,79 0,09 0 ,16 

Fósforo (%) 0,27 0,61 0,5 0,41 0,11 0,03 

Relação 

Ca:P 
1,22:1 1,46:1 1,47:1 1,92:1 0,8:1 5,3:1 

Fonte: Adaptado de Cardoso, 2017.14  

Nota: 

* Referências15,16 

 

  O objetivo da divisão dos grupos baseada em diferentes tipos de dieta era 

correlacionar o grau de desgaste dentário à dieta oferecida e avaliar os sinais iniciais 

da síndrome do doença dentária adquirida. Para evitar alterações referentes a 

deficiência de vitamina C, os animais receberam suplementação com doses 

quinzenais de 30 mg/kg via oral.17  

   

Tamanho dos incisivos, taxa de erupção e desgaste dentário 
  Os dados referentes ao tamanho dos incisivos mandibulares, taxa de erupção 

e de desgaste dentário, que serviram como comparativo para as informações obtidas 

neste trabalho, foram resultados de outro projeto de pesquisa que utilizou o mesmo 

grupo de animais e realizou as mensurações simultaneamente. Dessa forma, a 

discussão deste projeto levará em consideração o estudo realizado por Cardoso, 
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2017,14 que em seu trabalho descreveu os dados obtidos para o G1, G2, G3 e G4. No 

referido trabalho, somente o G5 não foi considerado, mas a metodologia para as 

mensurações dentárias e para a análise estatística realizada nesse grupo foram as 

mesmas. 

 

Testes oftálmicos 

Teste lacrimal de Schirmer I (TLSI) e teste lacrimal de ponta de papel (TLPP)  
Inicialmente foram realizados testes em todos os animais com objetivo de 

confrontar com a literatura existente os valores de referência para a espécie. 

Primeiramente foi realizado o teste lacrimal de Schirmer I (TLSI), o qual foi realizado 

utilizando a tira milimétrica padrão de Schirmer (Ophtalmos, São Paulo, Brasil), no 

entanto, quando a marca de umidade na fita atingiu apenas a porção arredondada 

anterior à marca zero, utilizou-se um paquímetro digital para determinar os valores 

inferiores a zero, determinados como negativos. Essa técnica foi adaptada à descrita 

por Trost et al., 200718.  

Em seguida a produção lacrimal foi mensurada através do método descrito por 

Lange et al., 201211, o teste lacrimal de ponta de papel (TLPP), onde são utilizadas 

pontas de papel absorvente endodônticas padronizadas, tamanho 30 (Dentsply 

Maillefer, Rio de Janeiro, Brasil) (FIGURA 2.1-A). Para realização desse teste os 

animais foram contidos manualmente de forma gentil, as pontas de papel colocadas 

no fórnice conjuntival por outra pessoa e mantidas por um minuto, em seguida eram 

retiradas e a parte umedecida era medida com auxílio de uma régua graduada. Nos 

casos onde a ponta de papel não permaneceu no fórnice, foi reiniciado o procedimento 

e quando isso aconteceu mais de uma vez os valores foram descartados.  

 

Acompanhamento quinzenal 
Com intervalo quinzenal, quatro indivíduos de cada grupo eram escolhidos 

randomicamente e submetidos à avaliação oftálmica, na quinzena seguinte os animais 

que já haviam realizado os testes eram desconsiderados da seleção e outros eram 

escolhidos, dessa forma, cada indivíduo era avaliado a cada dois meses. Os animais 

foram submetidos aos exames por 10 meses. As avaliações consistiam no TLPP, 

estesiometria, tonometria e exoftalmometria. O teste de ponta-de-papel era realizado 

quatro horas antes dos demais testes para evitar que a possível irritação promovesse 

alteração nos resultados.  
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Estesiometria (EST) 
Para a mensuração da sensibilidade da superfície da córnea (EST) foi utilizado 

o estesiômetro de Cochet-Bonnet (Luneau Ophtalmologie, Chartres Cedex, France). 

Esse instrumento possui monofilamento de náilon com espessura padronizada (0,12 

mm). As mensurações foram realizadas através do estímulo no centro da córnea com 

o fio de náilon e da observação do reflexo de piscar, caso o animal não apresentasse 

reflexo após três tentativas, o comprimento do fio era reduzido em 0,5 cm até que 

houvesse resposta (FIGURA 2.1-B). A avaliação através desse teste permite 

comparar o comprimento de fio necessário para causar a resposta ao estímulo 

(mensurado em centímetros), com a sensibilidade da área central corneana. Desta 

forma os menores valores obtidos correspondem a estímulos maiores. 

 

Pressão intraocular (PIO) 
             Para a mensuração da pressão intraocular (PIO) foi utilizado o tonômetro de 

rebote (TonoVet, Kruuse, Langskov, Dinamarca) (FIGURA 2.1-C). O aparelho foi 

calibrado para a função ‘p’ e no momento das mensurações a sonda descartável que 

realiza as medidas, foi mantida perpendicular e a uma distância de 4 a 5 cm da 

superfície central da córnea. O tonômetro obteve 5 medições consecutivas e 

apresentou uma leitura da PIO média em mm Hg. A série de medições foi repetida até 

que o aparelho indicasse um desvio padrão aceitável entre as medidas obtidas. O 

procedimento foi repetido três vezes para cada olho. 

 

Exoftalmometria (EXO) 
Para determinar o grau de exoftalmia foi utilizado o exoftalmômetro de Luedde 

(Gulden Ophtalmics, Pensilvânia, Estados Unidos). O instrumento consiste em bastão 

transparente, que possui uma extremidade côncava, que possibilita o encaixe no 

canto temporal dos olhos de seres humanos. A distância da margem orbital ao ápice 

da córnea é medida usando uma escala marcada em ambos os lados do 

exoftalmômetro (para a correta mensuração devem ser sobrepostas as duas 

marcações). Para os porquinhos-da-índia por apresentarem olhos bem lateralizados, 

a medida no canto temporal se tornava invíavel pois, para que o instumento ficasse 

paralelo ao olho, o operador precisaria ficar atrás da cabeça do animal, o que 

dificultaria a visualização correta do limite da córnea atráves do aparelho. Portanto, a 

técnica precisou ser adaptada para esses animais e as medidas serem realizadas no 
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canto nasal dos olhos, assim, um operador posicionava-se em frente ao animal para 

realizar as medidas e o outro atrás do animal para conte-lo fisicamente de maneira 

delicada (FIGURA 2.1-D).  

 
FIGURA 2.1 – Testes oftálmicos realizados em porquinhos-da-índia (Cavia porcellus). A- Teste lacrimal 
de ponta de papel (TLPP); B- Avaliação da sensibilidade da superfície central da córnea com o uso de 
estesiômetro de Cochet-Bonnet; C- Mensuração da pressão intraocular por meio de um tonômetro de 
rebote e D- Mensuração do grau de exoftalmia por meio de um exoftalmômetro de Luedde.  
 
 
Análise estatística 

Após a obtenção e tabulação de todos os dados, os mesmos foram submetidos 

ao teste Shapiro Wilk no intuito de checar se a distribuição era normal. Uma vez 

demonstrado que os dados eram distribuídos normalmente, as análises estatísticas 

foram realizadas no intuito de comparar os diferentes grupos por meio do Teste One 

Way- ANOVA e pelo teste de pos hoc de Tukey. Os valores de P<0,05 foram 

considerados significativos. Para as análises foi empregado o programa StatView  

(StatView 5.0, SAS Inc., Estados Unidos). 
 

2.3 RESULTADOS  
Testes lacrimais 

No início do experimento os animais apresentavam 30 dias de idade, nesse 

momento foram submetidos à exames clínicos e a testes oftálmicos específicos, para 

descartar qualquer indício de doença sistêmica ou ocular. Para os exames de 

avaliação da porção aquosa do filme lacrimal (TLSI e TLPP), os resultados foram 
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comparados aos dados disponíveis na literatura. O valor médio com seu respectivo 

desvio padrão obtido para o TLSI no dia zero para todos os animais foi de -0,528 ± 

1,7 mm/ min e de 7,40 ± 2,05 mm/ min para o TLPP.  
Nas medidas realizadas quinzenalmente o G2 apresentou a menor média no TLPP 

e quando comparado aos outros grupos apresentou diferença significativa em relação 

aos grupos G1, G3 e G4. Observa-se também diferença estatística entre o G4 e G5. 

As médias e o desvio padrão obtidas para o TLPP, nos cinco grupos ao final das 

avaliações estão descritas na TABELA 2.1 e a comparação estatística entre os grupos 

encontra-se na TABELA 2.2.  
 
Estesiometria (EST) 

A comparação entre os valores de EST apresentou diferença significativa entre 

os grupos. Sendo que o grupo G3 e G5 apresentaram valores estatisticamente 

diferentes em relação a todos os outros grupos. As médias e o desvio padrão obtidas 

para o EST, nos cinco grupos ao final das avaliações estão descritas na TABELA 2.1 

e a comparação estatística entre os grupos encontra-se na TABELA 2.2.  
 

Pressão intraocular (PIO) 
A comparação da PIO nos diferentes grupos não apresentou diferença 

estatística. As médias e o desvio padrão obtidas para a PIO nos cinco grupos, ao final 

das avaliações estão descritas na TABELA 2.1 e a comparação estatística entre os 

grupos encontra-se na TABELA 2.2.  
 

Exoftalmometria (EXO)  
O G5 apresentou diferença estatística em relação ao G3 e ao G4. As médias e 

o desvio padrão obtidas para o grau de EXO, nos cinco grupos ao final das avaliações 

estão descritas na TABELA 2.1 e a comparação estatística entre os grupos encontra-

se na TABELA 2.2.   
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TABELA 2.2– Medidas oftálmicas (média e desvio padrão), obtidas em cinco grupos de porquinhos-da-
índia (Cavia porcellus), (n=80), submetidos a cinco diferentes dietas no período de dez meses; fração 
aquosa da lágrima avaliada pelo teste lacrimal de ponta de papel (TLPP), sensibilidade da superfície 
da córnea mensurada por meio do estesiômetro de Cochet-Bonnet (EST), pressão intraocular (PIO) 
medida pelo tonômetro de rebote Tonovet e grau de exoftalmia medido pelo exoftalmômetro de Luedde 
(EXO). 
 

 TLPP (mm/min) EST (cm) PIO (mm Hg) EXO (mm) 

Grupo 1 0,755±0,189 1,383±0,365 7,706±1,313 0,402±0,085 

Grupo 2 0,694±0,177 1,399±0,377 7,788±1,069 0,396±0,085 

Grupo 3 0,750±0,228 1,262±0,392 
 

7,805±1,136 0,381±0,087 

Grupo 4 0,778±0,186 1,360±0,339 7,704±1,157 0,392±0,092 

Grupo 5 0,705±0,246 1,511±0,327 7,497±1,475 0,413±0,076 

 

TABELA 2.3- Comparação estatística entre as medidas oftálmicas obtidas em cinco grupos de 
porquinhos-da-índia (Cavia porcellus), (n=80), submetidos a cinco diferentes dietas no período de dez 
meses; fração aquosa da lágrima avaliada pelo teste lacrimal de ponta de papel (TLPP), sensibilidade 
da superfície da córnea mensurada por meio do estesiômetro de Cochet-Bonnet (EST), pressão 
intraocular (PIO) medida pelo tonômetro de rebote Tonovet e grau de exoftalmia medido pelo 
exoftalmômetro de Luedde (EXO). 

Comparação TLPP(mm/min) EST (cm) PIO (mm Hg) EXO (mm) 

Grupo 1/ Grupo 2 0,037* 0,7423 0,6376 0,6287 

Grupo 1/ Grupo 3 0,8507 0,0157* 0,5713 0,075 

Grupo 1/ Grupo 4 0,4242 0,6467 0,9883 0,3645 

Grupo 1/ Grupo 5 0,0701 0,007* 0,2045 0,3297 

Grupo 2/ Grupo 3  0,05* 0,0048* 0,9238 0,1828 

Grupo 2/ Grupo 4 0,0027* 0,4145 0,611 0,6698 

Grupo 2/ Grupo 5 0,6863 0,0152* 0,0689 0,126 

Grupo 3/ Grupo 4 0,3063 0,0393* 0,5428 0,3519 

Grupo 3/ Grupo 5 0,0945 <,0001* 0,0537 0,0033* 

Grupo 4/ Grupo 5 0,0055* 0,0008* 0,1865 0,044* 

*Os valores de P ≤ 0.05 foram considerados significantes. 

 
2.4 DISCUSSÃO 

 A SDDA em roedores é citada com uma das doenças mais comuns em 

porquinhos-da-índia. No estudo clínico publicado por Minarikova et al., 2015,19 as 

alterações orais foram relatas em 36,3 por cento dos porquinhos-da-índia avaliados, 

sendo a mais frequente entre todas as doenças descritas no trabalho. A sua 

ocorrência está associada especialmente a falta de abrasão dietética e a mastigação 

insuficiente.4,20 Os ancestrais silvestres dos porquinhos-da-índia e chinchilas 

alimentavam-se com vegetação dura e fibrosa, com altos níveis de sílica e com baixo 
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nível nutricional, o que resultava na ingestão de maior quantidade de alimentos e 

consequentemente em maior tempo de mastigação. Como animais domésticos, são 

submetidos a dietas compostas por rações peletizadas que alteram o padrão de 

mastigação e podem afetar o desgaste dentário.9  

 A quantidade de abrasivos nos alimentos pode ser estimada a partir dos 

valores de fibra em detergente ácido (FDA) e fibra em detergente neutro (FDN). Pois, 

a sílica é uma substância considerada abrasiva21 e está associada à quantidade de 

lignina, que está inclusa nas avaliações de FDA e FDN.14  

  No trabalho realizado por Cardoso, 2017,14 não foi observada correlação 

entre o teor de abrasivos e as diferenças observadas no tamanho, taxa de erupção e 

de desgaste dos incisivos mandibulares. Apesar disso as dietas exerceram influência 

sobre essas três taxas. O grupo G5 recebeu itens alimentares com o menor teor de 

abrasivos (legumes e verduras) (Tabela 3.1) e nas análises dentárias apresentou 

significativamente a maior coroa clínica, e as menores taxas de erupção e desgaste 

em relação a todos os outros grupos. Assim como observado nos demais grupos e 

em outros trabalhos, houve correlação positiva entre a taxa de erupção e de desgaste, 

ou seja, quanto maior o desgaste sofrido, maior o crescimento dos dentes, atuando 

como um mecanismo compensatório.14,22,23 

 O maior tamanho dentário e as menores taxas de desgaste e erupção 

observados em G5, também não puderam ser associados diretamente a menor 

quantidade de abrasivos, uma vez que os grupos G2 e G4 que receberam feno (item 

com maior teor de abrasivos) tiveram dentes maiores em relação a G1 e G4, que 

recebiam exclusivamente ração.14 

  O objetivo de ambos os trabalhos foi estudar os sinais iniciais da SDDA. Uma 

vez que, diversos autores relatam que associado às alterações dentárias 

propriamente ditas, observa-se também a ocorrência de alterações oculares 4-7,22 e 

que possivelmente em muitos casos o primeiro sinal da doença dentária, seja ocular 

e não oral.5 Simultaneamente às avaliações dentárias foram realizados exames 

oftálmicos, afim de determinar uma possível associação entre as diferentes taxas de 

crescimento, erupção e desgaste dentário com possíveis alterações nos resultados 

dos exames oculares. 

 A maioria das alterações oculares descritas como secundárias às alterações 

dentárias, estão associadas especialmente ao crescimento dos dentes pré-molares e 

molares.3 Porém, as deformações nos pré-molares e molares podem acompanhar 



33 
 

alterações nos dentes incisivos, seja como parte do problema primário ou como 

condição secundária, ou ainda, que a má oclusão nos dentes molares e pré-molares 

pode ter efeitos secundários nos dentes incisivos.24 Além disso, em porquinhos-da-

índia relata-se maior prevalência de alterações em incisivos mandibulares do que nos 

demais dentes.25 Dessa forma, os dados obtidos sobre as taxas nos incisivos 

mandibulares, pode servir como comparativo para o resultado das avaliações 

oftálmicas. 

  A epífora é descrita como um dos sinais clínicos mais comuns da doença 

ocular associada à SDDA e pode ser um indício para auxiliar no diagnóstico precoce 

da síndrome.7,26 Um importante parâmetro clínico para o diagnóstico do 

lacrimejamento excessivo, por exemplo, é a medição da fração aquosa do filme 

lacrimal.27 A partir disso determinou-se que a produção lacrimal nos porquinhos-da-

índia fosse mensurada através do TLSI e do TLPP. Os resultados neste estudo são 

inferiores aos previamente descritos em outros trabalhos, os quais citam médias de 

0,36 ± 1,09 mm/ min18 e de 3 mm/ min28 para o TLSI e de 8,54 ± 1,08 mm/ min29 para 

o TLPP.  

 A diferença encontrada entre os trabalhos pode ser resultado de variações 

biológicas naturais, de diferenças nas populações amostradas e nas condições 

ambientais. Coster et al., 200828 e Rajaei et al., 201629 utilizaram animais de diferentes 

raças e idades, e Trost et al., 200718 apesar de utilizar uma população da mesma raça, 

essa diferiu da utilizada no presente trabalho em relação à idade e ao sexo, uma vez 

que utilizou machos e fêmeas adultos. 

  Neste trabalho, no momento em que os testes foram realizados os animais 

apresentavam um mês de idade e pesavam em média 250 gramas. Sabe-se que para 

cães, animais jovens apresentam valores inferiores no teste de TLSI quando 

comparados à adultos e que esses valores aumentam gradativamente até que atinjam 

valores normais de adulto entre nove e 10 semanas de idade.30 As fêmeas de 

porquinhos-da-índia são considerados adultos quando atingem o peso médio de 600 

a 900 gramas.5 Outro fator importante que se deve considerar é a diferença no 

fabricante das tiras do TLSI utilizadas, uma vez que a capacidade de absorção pode 

diferir entre as diversas marcas existentes.31  

 Com relação ao TLPP, também foram utilizadas marcas diferentes, no 

entanto tanto a marca Roeko utilizado por Rajaei et al., 201629 quanto a Maillefer 

utilizada neste trabalho, apresentam nível de absorção semelhante.32 Outra diferença 
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entre os trabalhos está relacionado à utilização somente de fêmeas ou de indivíduos 

de ambos os sexos, no entanto, no trabalho realizado com o TLPP não houve 

diferença significativa entre fêmeas e machos.29  Além disso, para o TLSI a forma 

como os valores foram registrados nos casos em que a parte úmida não atingia o 

entalhe da tira pode causar divergências nos resultados.28 Dessa forma, para obter 

valores de referência relevantes faz-se necessário a utilização de amostras uniformes 

e de padronização da técnica.  

 Os baixos valores encontrados para o TLSI e no TLPP neste trabalho e nos 

trabalhos referenciados, quando comparado aos valores em cães33, gatos33, cavalos34 

e saguis-de-tufo-preto,11 podem estar relacionados à ausência ou à pequena porção 

aquosa do filme lacrimal encontrado em porquinhos-da-índia.35  

 O TLSI apresentou resultados bastante divergentes aos encontrados na 

literatura e além disso, foi considerado menos prático pelos operadores quando 

comparado ao TLPP, seja porque a colocação da fita no fórnice conjuntival era mais 

laboriosa ou porque, muitas dúvidas eram geradas no momento da mensuração nos 

casos em que a parte úmida não atingia o entalhe da fita. Desta forma, optou-se por 

utilizar somente o TLPP para mensurar a produção lacrimal ao longo dos dez meses 

de projeto. 

As diferenças observadas no TLPP entre os grupos, não foram associadas aos 

resultados das análises dentárias. Observa-se o G2 com o menor valor de TLPP, no 

entanto, apresentou tamanho dos dentes significativamente maiores em relação aos 

grupos que recebiam somente ração e o G4 teve valores de TLPP significativamente 

maiores que G5, o qual apresentou o maior tamanho de dentes e menores taxas de 

erupção e desgaste em relação aos demais grupos. Se, o aumento da produção 

lacrimal é um sinal importante da doença dentária, espera-se que ele esteja associado 

a menores taxas de desgaste e a dentes maiores.  

Essa divergência nos resultados pode sugerir que os diferentes padrões 

dentários, não foram suficientes para ocasionar alterações nos tecidos periorbitais, 

que resultassem em epífora. Ou ainda, que o TLPP pode não ser o teste mais indicado 

para avaliação da produção lacrimal em porquinhos-da-índia, pois mensura somente 

a porção aquosa do filme lacrimal e não há comprovação se existe realmente essa 

porção em cobaias, ou se a lágrima é composta basicamente por uma camada lipídica. 

Esses animais possuem três glândulas produtoras de lipídios próximo aos olhos e uma 

delas, a glândula de Harder possui um ducto excretor que se abre dentro do saco 



35 
 

conjuntival. Isso sugere que os lipídeos produzidos por essas glândulas 

especialmente pela de Harder podem ter um papel importante na composição do filme 

lacrimal.35 Outro forte indicio para essa afirmação é a frequência de piscar os olhos 

extremamente baixa, sem que o animal apresente qualquer sinal de desconforto em 

decorrência da secura corneana.18 

 Os valores em centímetros obtidos através do estesiômetro de Cochet-Bonet 

são inversamente proporcinais à sensibilidade da córnea, uma vez que quanto maior 

o tamanho da linha de náilon, menor a resistência do fio e mais sensível será a córnea. 

Desse modo, observa-se que o G3 foi o que apresentou a menor sensibilidade ao 

teste e o G5 a maior sensibilidade. Em ambos observou-se diferença significativa em 

relação aos resultados obtidos em todos os outros grupos.  

A redução da sensibilidade da córnea pode estar associado à conjuntivite, 

lesões na córnea e ceratite.36 Apesar de serem citadas como alterações comuns da 

SDDA, não foram observadas durantes os exames clínicos e nem nos exames 

histopatológicos da córnea e da conjuntiva. O maior valor de EST no G5, pode estar 

associado a menor quantidade de células caliciformes observadas nesse grupo. 

Essas células secretam mucinas na superfície do olho, auxiliando na estabilização do 

filme lacrimal.37,38 Em seres humanos com sinais clínicos de olho seco, associou-se a 

baixa estabilidade da lágrima ao aumento da sensibilidade da córnea, através da 

avaliação com o estesiômetro de Cochet-Bonet.39 Essa característica pode ser 

associada, à um processo de cicatrização na conjuntiva40 e consequentemente, aos 

padrões dentários encontrados nesse grupo.  

 A tonometria é a medida da PIO e é um procedimento diagnóstico essencial 

para o exame oftálmico completo. Essa não deve ser realizada somente com o 

objetivo de diagnosticar o glaucoma, mas também para a avaliação de quadros que 

causam vermelhidão nos olhos, como por exemplo: conjuntivite, ceratite, episclerite, 

esclerite, uveíte anterior ou ainda em casos de edema focal ou difuso da córnea e 

ainda em quadros que resultem em doença orbital.41 Com esse objetivo foram 

tomadas as medidas de PIO, no entanto, não se observou diferença significativa entre 

os grupos. Os valores médios obtidos para todos os grupos corroboram aos 

encontrados por Rajaei, et al., 2016,29 que também utilizou a tonometria de rebote 

como técnica e relata um média de  6,81±1,41 mm Hg.  
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  A exoftalmia é um achado frequente e importante da SDDA e muitas vezes 

pode ser o seu único sinal.5 Desta forma, foi necessário realizar uma medida que 

possibilitasse avaliar o grau de exoftalmia do bulbo ocular. Na medicina existem 

diversas técnicas de exoftalmometria, no entanto o exoftalmômetro de Luedde é o 

único que se mostrou adaptável para realizar as mensurações em animais que 

possuem os olhos posicionados lateralmente ao crânio.  

  Quanto à comparação estatística observa-se diferença em relação ao maior 

grau de exoftalmia no G5. Em exames de tomografia computadorizada realizados em 

porquinhos-da-índia com suspeita de alterações dentárias, 80 por cento dos casos de 

exoftalmia foram associados à doenças periapicais e não foram relatados casos de 

abscesso retrobulbar.42 O crescimento retrógrado em decorrência da alteração 

dentária geralmente resulta em doenças periapicais.6,9,19  

 Cardoso, 2017,14 observou que as diferentes dietas interferiram no tamanho 

dos dentes, na taxa de erupção e de desgaste, porém isso não pode ser associado 

exclusivamente ao teor de abrasivos. Outros fatores que poderiam ter causado essa 

influência, estão associados a desequilíbrios nutricionais e vitamínicos,20,26 porém, 

além de não apresentarem sinais clínicos de doenças carenciais, todas as dietas 

supriam as necessidades diárias recomendadas para porquinhos-da-índia.43  Os 

legumes e verduras isoladamente apresentarem baixos teores de cálcio e fósforo, mas 

quando associados a ração continham níveis semelhantes aos sugeridos na literatura, 

que indicam valores de 0,8% de cálcio e 0,4% de fósforo.23 

   As diferenças observadas no G5 em relação aos demais grupos, pode ser 

decorrente da ingestão de itens alimentares com maior teor de carboidratos facilmente 

digestíveis e menor teor de fibras, como os legumes.44 Resultando em menor ingestão 

geral de alimentos, menor tempo de mastigação, menor abrasão, menor atrito dente-

a-dente e consequentemente menor desgaste.20,21  

 No exame clínico oral não foram encontradas alterações sugestivas da 

SDDA, acredita-se que isso esteja relacionado ao fato de os animais apresentarem 

onze meses ao fim do experimento, idade considerada precoce para o 

desenvolvimento de sinais da síndrome. Uma vez que, se observa maior ocorrência 

em animais com idade entre dois e cinco anos.19  

  Os resultados dos exames oftálmicos sugeriram que as alterações nos exames 

oculares podem preceder os sinais clínicos orais da SDDA e essa pode estar 
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associada a diferentes padrões de dietas, mas não unicamente ao ter de abrasivos 

presente nos alimentos. Os dados apresentados neste trabalho representam apenas 

um demonstrativo, sendo necessários mais estudos com relação a interferência da 

dieta no desenvolvimento da SDDA em porquinhos-da-índia e a outros fatores que 

possam estar associados a ocorrência das alterações oculares. 
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3 CAPÍTULO 3- AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DA CÓRNEA E CONJUNTIVA 
DE PORQUINHOS-DA-ÍNDIA (Cavia porcellus) SUBMETIDOS A DIFERENTES 
DIETAS 
 
RESUMO 
Objetivos: O objetivo desta pesquisa foi avaliar e comparar dados referentes as análises 
histopatológicas da córnea e conjuntiva de porquinhos-da-índia, com as taxas de crescimento, 
desgaste e tamanho dos dentes de animais submetidos a diferentes dietas. Para identificar 
possíveis sinais inicias da síndrome da doença dentária adquirida (SDDA).     
Material e Métodos: Foram utilizados 60 olhos, de 30 porquinhos-da-índia (Cavia porcellus), 
da raça Dunkan-Hartley, saudáveis, fêmeas, com onze meses de idade. Os animais 
pertenciam a um biotério onde eram divididos uniformemente em cinco grupos, os quais 
variavam somente conforme o tipo de alimento que recebiam. A análise histopatológica dos 
olhos consistiu na avaliação da córnea e da conjuntiva bulbar e palpebral. Foram atribuídos 
graus de 0 a 3, para cada um dos cinco fatores observados: edema e vacuolização nas células 
do epitélio corneano, presença de infiltrado inflamatório, quantidade de células caliciformes 
na conjuntiva bulbar e palpebral e tamanho do folículo linfoide. Posteriormente esses dados 
foram comparados aos resultados do tamanho dos incisivos mandibulares, taxa de erupção e 
de desgaste dentário, obtidos por outro projeto de pesquisa, que utilizou o mesmo grupo de 
animais, realizou mensurações simultaneamente e que será referenciado neste trabalho. 
Resultados: Não foram encontradas diferenças significativas para os fatores Grau de 
infiltrado inflamatório na conjuntiva (GIi), Grau de edema (GEc) e de vacuolização (GVc) do 
epitélio da córnea (P≥0,05). Observou-se diferença somente com relação ao grau de células 
caliciformes (GCc) (P=0,001) e para os tamanhos dos folículos linfoides (GFl) (P<0,01).  
Conclusão: A análise histopatológica dos olhos sugeriu que o maior tamanho da coroa clínica 
dos dentes incisivos, em decorrência do padrão alimentar pode resultar em alterações na 
conjuntiva palpebral e bulbar. Entretanto, os dados aqui apresentados foram associados a 
apenas a um dos fatores que envolvem a SDDA, sendo necessários novos estudos para 
melhor compreensão dos fatores que envolvem essa doença em porquinhos-da-índia. 
 
Palavras-chave: Alteração ocular, alteração dentária, células caliciformes, folículos linfoides. 
 
ABSTRACT 
Objectives: The objective of this research was to evaluate and compare data regarding 
histopathological analyzes of the cornea and conjunctiva of guinea pigs, with growth rates, 
wear, and size of the teeth of animals submitted to different diets. To identify possible early 
signs of acquired tooth disease syndrome (ADDS). 

Materials and methods: Were used 60 eyes of 30 healthy Dunkan-Hartley guinea pigs (Cavia 
porcellus), eleven months old. The animals belonged to an animal vivarium where they were 
evenly divided into five groups, which varied only according to the type of food they received. 
The histopathological analysis of the eyes consisted of the evaluation of the cornea and the 
conjunctiva bulbar and palpebral. Grades from zero to three were assigned to each of the five 
factors observed: edema and vacuolization in the corneal epithelium cells, presence of 
inflammatory infiltrate, goblet cells density in the bulbar and palpebral conjunctiva and 
lymphoid follicles size. Then, these data were compared with the results of mandibular incisor 
size, eruption rate and tooth wear obtained by another research project, which used the same 
group of animals, performed measurements simultaneously and that will be referenced in this 
study. 
Results: No significant differences were found for the factors of inflammatory infiltrate in the 
conjunctiva (GIi), degree of edema (GEc) and vacuolization (GVc) of the corneal epithelium 
(P≥0.05). Differences were observed only with respect to goblet cell (GGc) (P = 0.001) and 
lymphoid follicle sizes (GLf) (P <0.01). 
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Conclusion: The histopathological analysis of the eyes suggested that the larger size of the 
clinical crown of the incisor teeth, due to the feed pattern, may result in changes in the 
palpebral and bulbar conjunctiva. Nevertheless, the data presented here were associated with 
only one of the factors that involved ADDS, and further studies are needed to better understand 
the factors that cause ADDS in guinea pigs. 

Key words: Ocular alteration, dental changes, goblet cells, lymphoid follicles. 

 
 
3.1 INTRODUÇÃO  
  Os porquinhos-da-índia pertencem à família Caviidae da ordem Rodentia e 

são naturais da América do Sul.¹ Foram domesticados há pelo menos 900 anos a.C² 

e se popularizaram especialmente como animais de laboratório,³ servindo de modelo 

experimental para diversas áreas, como para a oftalmologia em trabalhos sobre 

miopia,4,5,6 catarata,7 doenças nutricionais,8 doenças infecciosas,9 doenças da 

retina,10 entre outras. Recentemente tornaram-se apreciados também como animais 

de estimação11 e consequentemente, viraram pacientes corriqueiros nas clínicas 

veterinárias.12  

 As alterações dentárias são consideradas as doenças mais comuns em 

porquinhos-da-índia.13 No entanto, sua etiologia ainda não foi totalmente 

elucidada.14,15 As causas estão relacionadas à característica da dentição elodonte e 

podem ser congênitas ou adquiridas, sendo a primeira considerada rara em roedores, 

especialmente em porquinhos-da-índia16 e a segunda, a mais frequente, pode ser 

decorrente de traumas, desgaste dentário insuficiente devido à dieta inadequada, 

doenças metabólicas ósseas ou secundárias a alterações congênitas em dentes 

incisivos e/ou molariformes.17  
 A opinião da grande maioria dos médicos veterinários é que a alimentação 

de dietas ricas em carboidratos facilmente digeríveis, mas pobre em fibras, resultará 

em menor ingestão geral de alimentos e, portanto, baixa taxa de atrito odontológico e 

abrasão alimentar, desgaste dental insuficiente e alongamento das coroas dentárias.18 

Isso porque, em ambiente natural os porquinhos-da-índia e chinchilas se alimentam 

de vegetação dura e fibrosa, com altos níveis de sílica e com baixo nível nutricional, o 

que resulta na ingestão de maior quantidade de alimentos e consequentemente maior 

tempo de mastigação.19 Considera-se que o atrito entre os dentes durante a 

mastigação e entre os dentes e alimentos com alto teor de abrasivos, resulte em maior 

desgaste dentário.14,20  
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 Nos casos de alterações dentárias, secundário ao crescimento inadequado 

da coroa clínica ocorre o crescimento retrógrado da coroa de reserva e consequente 

comprometimento de estruturas adjacentes, como o bulbo ocular.21 Isso pode levar as 

alterações oculares que resultam em corrimento óculo-nasal purulento, epίfora, 

exoftalmia, ceratite de exposição, conjuntivite, dacriocistite e compressão do nervo 

infraorbital.19,21,22   

 De maneira geral a prevalência de alterações oftálmicas em cobaias é alta, 

dado relevante tanto para a clínica de animais de estimação quanto para de 

laboratório,23 especialmente para esses, onde a compreensão clara das variações 

normais nos olhos e o conhecimento das doenças oculares mais frequentes é 

fundamental para interpretação dos achados nos exames oftálmicos em trabalhos de 

pesquisa.24 

 Diante disso, uma vez que pode haver correlação entre alterações dentárias 

e oftálmicas, recomenda-se que exames específicos da dentição comecem pela 

avaliação completa da cabeça, incluindo o sistema visual.22 Além do exame clínico, 

achados nos exames histopatológicos são extremamente importantes, em virtude de 

existir uma forte correlação entre as observações feitas no exame oftálmico e os 

resultados do exame microscópico.25 Para entender completamente o impacto de 

diferentes dietas no desenvolvimento de alterações oculares são necessários estudos, 

tanto no aspecto nutricional,26 quanto diretamente relacionados à ocorrência de 

alterações dentárias.  

 O objetivo desta pesquisa foi avaliar e comparar dados referentes às análises 

histopatológicas na córnea e conjuntiva de porquinhos-da-índia, com as taxas de 

crescimento, desgaste e tamanho dos dentes de animais submetidos a diferentes 

dietas. Para diagnóstico de possíveis sinais inicias da síndrome da doença dentária 

adquirida (SDDA).     
   

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para o desenvolvimento do experimento foram seguidas as normas 

internacionais para utilização de animais de experimentação e iniciado após 

aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Setor de Ciências Agrárias 

da Universidade Federal do Paraná, sob protocolo nº 031/2016. 
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Animais 
Neste estudo foram utilizados 60 olhos, de 30 porquinhos-da-índia (Cavia 

porcellus), da raça Dunkan-Hartley, saudáveis, fêmeas, com onze meses de idade. 

Os animais pertenciam a um biotério experimental onde foram divididos 

uniformemente em cinco grupos, os quais variavam somente conforme o tipo de 

alimento que recebiam, as dietas utilizadas foram introduzidas a partir de um mês de 

idade. Além disso, durante todo o período de estudo foram mantidos sob as mesmas 

condições de manejo ambiental e submetidos a exame físico geral, avaliações 

odontológicas e oftálmicas quinzenalmente, para excluir que doenças sistêmicas ou 

que alterações oftálmicas traumáticas pudessem interferir nos resultados. 

 

Dietas 
  A dieta oferecida a cada um dos grupos levava em consideração a diferença 

nas concentrações de abrasivos presentes nos diferentes alimentos. A dieta dos 

diferentes grupos (G1, G2, G3, G4 e G5) consistia em: G1- ração comercial 

convencional (1), G2- ração comercial convencional (1) e feno de gramínea, G3- ração 

enriquecida com abrasivos (casca de arroz), G4- ração enriquecida com abrasivos 

(casca de arroz) e feno de gramínea e G5- ração comercial convencional (2), legumes 

(cenoura, tomate e pepino) e verduras (couve e repolho branco). A composição 

nutricional dos elementos das dietas está detalhada na Tabela 3.1. 
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TABELA 3.1 - Composição nutricional dos alimentos fornecidos aos diferentes grupos de porquinhos-
da-índia: feno de gramínea, ração comercial (1), ração comercial (2), ração enriquecida com abrasivos, 
verduras e legumes. 
 

 Feno de 

gramínea 

Ração 

comercial (1) 

Ração 

comercial (2) 

Ração enriquecida 

com abrasivos 
Verduras* Legumes* 

Umidade (%) 16,73 4,53 13,0 4,95 - - 

Proteína 

bruta (%) 
9,55 21,86 17,0 17,63 1,08 1,8 

Extrato 

etéreo (%) 
1,43 2,46 3,0 4,49 0,2 0,13 

Resíduo 

mineral (%) 
6,16 6,59 10,0 6,86 - - 

Fibra Bruta 

(%) 
26,91 8,93 17,0 14,91 1,8 2,45 

FDA (%) 31,07 13,42 16,0 21,43 0,95  1,5 

FDN (%) 63,53 32,31 - 38,22 1,52 1,4 

Cálcio (%) 0,33 0,89 0,9 0,79 0,09 0 ,16 

Fósforo (%) 0,27 0,61 0,5 0,41 0,11 0,03 

Relação 

Ca:P 
1,22:1 1,46:1 1,47:1 1,92:1 0,8:1 5,3:1 

Fonte: Adaptado de Cardoso, 2017.27  

Nota: 

* Referências 28,29 

 O objetivo da divisão dos grupos baseada em diferentes tipos de dieta era 

correlacionar o grau de desgaste dentário à dieta oferecida e avaliar os sinais iniciais 

da síndrome da doença dentária adquirida (SDDA). Para evitar alterações referentes 

à deficiência de vitamina C, os animais receberam suplementação com doses 

quinzenais de 30 mg/kg via oral.30  

   

Tamanho dos incisivos, taxa de erupção e desgaste dentário 
  Os dados referentes ao tamanho dos incisivos mandibulares, taxa de erupção 

e de desgaste dentário que serviram como comparativo para as informações obtidas 

neste trabalho, foram resultados de outro projeto de pesquisa que utilizou o mesmo 

grupo de animais e realizou as mensurações simultaneamente. Dessa forma, a 

discussão deste projeto levará em consideração o estudo realizado por Cardoso, 

2017,27 que em seu trabalho descreveu os dados obtidos para o G1, G2, G3 e G4. 
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Somente o G5 não havia sido considerado na pesquisa anterior e será na atual, mas 

a metodologia para as mensurações dentárias e para a análise estatística realizada 

nesse grupo foram as mesmas. 

 
Eutanásia e coleta de amostras 

Após um período de dez meses, os animais foram submetidos a eutanásia de 

acordo com as normas do Código de Ética do Médico Veterinário,31 em câmara de 

CO2 que de acordo com a Resolução nº 1000 do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária (CFMV) é um procedimento aceito sob restrição para realização em 

roedores e outros pequenos mamíferos.32 Sendo um dos poucos procedimentos 

permitidos para animais acima de 200g, que não deixam resíduos na carcaça, 

podendo dessa forma, ser encaminhadas para a alimentação animal de carnívoros 

em cativeiro. 

Após o óbito, foram coletados os olhos inteiros e o tecido periocular (pálpebras). 

Em seguida foram fixados em solução tamponada de formalina a 10%, na proporção 

de volume 1:10. Primeiramente foi injetado 0,3 mL da solução na câmara vítrea, em 

seguida os olhos foram imersos e mantidos por um período de uma semana para 

correta fixação. 

 

Análise histopatológica 
Após a fixação, os olhos foram seccionados em seu eixo longitudinal e em 

seguida submetidos ao processamento histotécnico padrão. Os cortes do bloco 

parafinado foram realizados com espessura de 3-5 μm, sendo montados em lâminas 

de vidro e corados com corante de HE (Hematoxilina-Eosina) e PAS (ácido periódico 

de Schiff). 
A análise histopatológica dos olhos consistiu na avaliação da córnea e da 

conjuntiva bulbar e palpebral. Foram avaliados cinco fatores: edema e vacuolização 

nas células do epitélio corneano, presença de infiltrado inflamatório, quantidade de 

células caliciformes na conjuntiva bulbar e palpebral; e tamanho do folículo linfoide. 

As análises foram realizadas em microscópio óptico (Leica® DM1000 LED, 

Alemanha), por um único observador, sem que esse soubesse a qual grupo pertencia 

a amostra analisada. 

Inicialmente as lâminas foram avaliadas para determinar os graus de zero a 

três, que seriam atribuídos para os cinco fatores analisados e cada um deles foi 
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microfotografado a fim de servir como padrão controle para o estudo. Em seguida a 

atribuição dos graus em cada amostra foi determinada a partir das imagens obtidas 

na primeira etapa. É importante ressaltar que os graus foram atribuídos baseados 

somente nas amostras desse grupo de animais e não a padrões de referência para a 

espécie, uma vez que, o fator diferencial consistia no tipo de dieta oferecido neste 

projeto. Dessa forma, o grau zero pode não representar ausência total e sim a 

presença de menor quantidade de células do fator observado, assim como, o grau três 

pode não representar alterações graves, com comprometimento clínico e sim, 

somente maior quantidade de células quando comparada às demais amostras.  

Para o fator edema nas células do epitélio da córnea (GEc), considerou-se a 

prevalência de pleomorfismo citoplasmático e de opacidade do citoplasma; para o 

grau de vacuolização nas células do epitélio corneano (GVc) foram analisados o 

tamanho e a quantidade dos vacúolos presentes no citoplasma; no quesito infiltrado 

inflamatório (GIi) somente a quantidade de células inflamatórias (neutrófilos, linfócitos, 

plasmócitos)  presente na conjuntiva bulbar e palpebral foi avaliada; o grau atribuído 

para as células caliciformes (GCc) levou em consideração o tamanho celular, o 

preenchimento da superfície e a quantidade de camadas celulares; já para os tecidos 

linfoides (GFl) somente o tamanho de cada folículo foi considerado.  

A avaliação óptica foi realizada em aumento total de 400x para as análises da 

córnea e da conjuntiva na avaliação do GIi; e de 100 x para observação do GCc e GFl. 

Para obtenção das imagens utilizou-se o software Leica Application Suite  LAS V4.8.   
 

Análise estatística  
 A normalidade da distribuição dos dados foi testada por meio do teste de 

Shapiro-Wilk. Como as variáveis não apresentaram distribuição normal, a comparação 

entre os grupos foi realizada por meio do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis para 

comparar os graus analisados entre os cinco grupos do estudo. Valores de P<0,05 

foram considerados significativos. A análise estatística foi realizada por meio do 

software StatView  (StatView 5.0, SAS Inc., Estados Unidos). 
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3.3 RESULTADOS 
Análise histopatológica da córnea  
Grau de edema  
 A comparação do grau de edema (GEc) nas células do epitélio corneano nos 

diferentes grupos não apresentou diferença estatística (P>0,05). Os graus (0, 1, 2, 3) 

atribuídos para os fatores GEc podem ser observados na Figura 3.1. Os valores de 

mediana (Md) e amplitude interquartil (IQR) obtidos para cada um dos grupos foram 

de: G1 Md= 0,5, IQR= 0; G2 Md=1, IQR=1; G3 Md=1, IQR=0; G4 Md=1, IQR=0; G5 

Md=1, IQR=1 e estão representados na forma de diagrama de caixa na Figura 3.6-A. 

 
FIGURA 3.1 – Fotomicrografias da córnea de porquinhos-da-índia (400x) coradas com Hematoxilina-
Eosina (HE). A, B, C e D referem-se respectivamente aos graus 0, 1, 2 e 3 atribuídos para as células 
do epitélio da córnea com relação à observação do fator edema (GEc), nesse quesito considerou-se a 
ocorrência de pleomorfismo citoplasmático e de opacificação do citoplasma (indicados pelas setas 
pretas). 
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Grau de vacuolização 
 A comparação do grau de vacuolização (GVc) nas células do epitélio corneano 

nos diferentes grupos não apresentou diferença estatística (P>0,05). Os graus (0, 1, 

2, 3) atribuídos para os fatores GVc podem ser observados na Figura 3.2. Os valores 

de mediana (Md) e amplitude interquartil (IQR) obtidos para cada um dos grupos foram 

de: G1 Md= 0, IQR= 1; G2 Md=0, IQR=1; G3 Md=0, IQR=0; G4 Md=0, IQR=1; G5 

Md=0, IQR=1 e estão representados na forma de diagrama de caixa na Figura 3.6-B. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 3.2- Fotomicrografias da córnea de porquinhos-da-índia (400x) coradas com Hematoxilina-
Eosina (HE). A, B, C e D referem-se respectivamente aos graus 0, 1, 2 e 3 atribuídos para as células 
do epitélio da córnea com relação à observação do fator vacuolização (GVc), nesse quesito foram 
avaliados o tamanho e quantidade dos vacúolos (indicados pelas setas pretas). 
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Análise histopatológica da conjuntiva 
Grau de infiltrado inflamatório 
 A comparação do grau de infiltrado inflamatório (GIi) na conjuntiva nos 

diferentes grupos não apresentou diferença estatística (P>0,05). Os graus (0, 1, 2, 3) 

atribuídos para o fator GIi podem ser observados na Figura 3.3. Os valores de 

mediana (Md) e amplitude interquartil (IQR) obtidos para cada um dos grupos foram 

de: G1 Md= 0, IQR= 0,25; G2 Md=0, IQR=0; G3 Md=0, IQR=0; G4 Md=0, IQR=0; G5 

Md=0, IQR=0 e estão representados na forma de diagrama de caixa na Figura 3.6-C. 

  

 

FIGURA 3.3- Fotomicrografias da conjuntiva de porquinhos-da-índia (400x) coradas com Hematoxilina-
Eosina (HE). A, B, C e D referem-se respectivamente aos graus 0, 1, 2 e 3 atribuídos para a quantidade 
de células inflamatórias (neutrófilos, linfócitos e plasmócitos) presentes na conjuntiva (GIi) (indicados 
pelas setas pretas).  
 

 

Grau de células caliciformes 
A comparação no grau de células caliciformes (GCc) apresentou diferença 

significativa entre os grupos (P=0,001). Sendo que o grupo G5 apresentou diferença 
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significativa em relação ao G4 (P<0,05). Os graus (0, 1, 2, 3) atribuídos para o fator 

GCc podem ser observados na Figura 3.4. Os valores de mediana (Md) e amplitude 

interquartil (IQR) obtidos para cada um dos grupos foram de: G1 Md= 0, IQR= 0; G2 

Md=0, IQR=0; G3 Md=0, IQR=1; G4 Md=0, IQR=2; G5 Md=0, IQR=0 e estão 

representados na forma de diagrama de caixa na Figura 3.6-D.    

 
FIGURA 3.4- Fotomicrografias da conjuntiva de porquinhos-da-índia (100x) coradas com ácido 
periódico de Schiff (PAS). A, B, C e D referem-se respectivamente aos graus 0, 1, 2 e 3 atribuídos ao 
fator células caliciformes (GCc), para o qual foram considerados o tamanho e quantidade de células 
presentes na superfície conjuntival (indicadas pelas setas pretas).  
 
 
Grau de folículo linfoide 

 A comparação no grau dos folículos linfoides (GFl) apresentou diferença 

significativa entre os grupos (P<0,01). Sendo que o grupo G5 apresentou 

significativamente o menor valor em relação aos demais (G1xG5=P<0,05; 

G2xG5=P<0,001; G3xG5=P<0,01; G4xG5=P<0,001). Os graus (0, 1, 2, 3) atribuídos 

para o fator GFl podem ser observados na Figura 3.5. Os valores de mediana (Md) e 

amplitude interquartil (IQR) obtidos para cada um dos grupos foram de: G1 Md= 1, 
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IQR=1; G2 Md=2, IQR=1; G3 Md=1,5, IQR=1; G4 Md=1, IQR=1,5; G5 Md=0, IQR=0 

e estão representados na forma de diagrama na Figura 3.6-E.   

 

 
FIGURA 3.5- Fotomicrografias da conjuntiva de porquinhos-da-índia (100x) coradas com Hematoxilina-
Eosina (HE). A, B, C e D referem-se respectivamente aos graus 0, 1, 2 e 3 atribuídos ao tamanho dos 
folículos linfoides presentes na conjuntiva (GFl) (indicados pelas setas pretas). 
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   A   B 

   C   D 

E  

 
FIGURA 3.6- Diagramas de caixa (também chamado de diagrama tipo box plot) para demonstrar os 
graus (0, 1, 2 e 3) obtidos em cada um dos grupos (G1, G2, G3, G4 e G5) nos diferentes fatores 
observados: A- Edema das células do epitélio corneano (GEc); B- Vacuolização das células do epitélio 
corneano (GVc); C- Infiltrado inflamatório na conjuntiva (GIi); D- Células caliciformes (GCc) e E- 
Folículos linfoides (GFl). A linha central da caixa marca a mediana do conjunto de dados; o símbolo ° 
representa valores extremos e o * os outliers. 
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3.4 DISCUSSÃO 
  Segundo Cardoso, 201727, que realizou mensurações nos grupos G1, G2, G3 

e G4 a afim de avaliar a relação da abrasividade dos alimentos com o desenvolvimento 

de anormalidades dentárias, as diferentes dietas exerceram influência sobre o 

tamanho da coroa clínica dentária, sobre a taxa de erupção e de degaste dos incisivos 

mandibulares. No entanto, não se observou uma tendência de estar relacionada à 

quantidade de abrasivos presentes.  

 A quantidade de abrasivos nos alimentos foi determinada a partir dos valores 

de fibra em detergente ácido (FDA) e fibra em detergente neutro (FDN). Pois, a sílica 

é uma substância considerada abrasiva20 e está associada à quantidade de lignina, 

que está inclusa nas avaliações de FDA e FDN.27 

 O grupo G5 recebeu itens alimentares com o menor teor de abrasivos (legumes 

e verduras) (Tabela 3.1) e nas análises dentárias apresentou significativamente a 

maior coroa clínica, e as menores taxas de erupção e desgaste em relação a todos os 

outros grupos. Assim como nos outros grupos houve correlação positiva entre a taxa 

de erupção e de desgaste, ou seja, quanto maior o desgaste sofrido, maior o 

crescimento dos dentes, atuando como um mecanismo compensatório.27 Essa 

correlação também foi observada por Legendre, 201615 e Witkowska et al., 201726. O 

maior tamanho dentário observado em G5, não pode ser associado a menor 

quantidade de abrasivos, uma vez que os grupos G2 e G4 que receberam feno (item 

com maior teor de abrasivos) tiveram dentes maiores em relação a G1 e G4, que 

recebiam exclusivamente ração.27     

 Os animais foram avaliados até aproximadamente onze meses de idade e 

nesse período não foram observados sinais clínicos orais da síndrome da doença 

dentária adquirida (SDDA). É possível que o período amostrado tenha sido insuficiente 

para gerar alterações importantes. Uma vez que, os sinais clínicos são observados 

com maior prevalência em animais com idade entre dois e cinco anos.13,33 Entretanto, 

esse dado provavelmente está relacionado à quadros de doença oral em fase 

avançada, pois, muitas vezes os sinais iniciais são vagos.15  

O primeiro sinal pode não ser oral e sim ocular, como a conjuntivite.12 A maioria 

das alterações oculares descritas como secundárias às alterações dentárias, estão 

associadas especialmente ao crescimento dos dentes pré-molares e molares.21 

Porém, as deformações no pré-molares e molares pode ser secundária a doença 

primária nos incisivos, e vice-versa.34 Dessa forma, os exames histopatológicos foram 
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realizados a fim de confrontar com os dados obtidos nas avaliações oftálmicas e 

associá-los aos dados relacionados ao padrão dentário. 

 A córnea de porquinhos-da-índia é composta por diferentes estruturas: o 

epitélio, que é a camada mais externa e se encontra na membrana basal, a camada 

de Bowman, o estroma, a membrana de Descemet e mais internamente o endotélio.35 

Na avaliação do epitélio corneano, constatou-se a existência de três camadas 

(superficial, intermediária e basal) com padrões celulares distintos, semelhante à 

morfologia descrita para cães, gatos, coelhos, ratos e camundongos.36 As células da 

camada superficial são poligonais, com citoplasma claro e núcleo achatado; na 

camada intermediária observa-se células com formato achatado e núcleos paralelos 

à superfície; já na camada basal o formato celular é cilíndrico e/ou cúbico, com núcleos 

dispostos paralelamente às células principais, corroborando as informações descritas 

por Cafaro et al., 2009.35  

 Em cobaias as alterações que acometem a córnea mais comumente 

relatadas, são as ulcerações13 e quando associada diretamente à SDDA, cita-se 

principalmente a ocorrência de ceratite de exposição.19,21,22 Uma expressão celular 

inicial, comum e fundamental da lesão celular, é o edema.37 Na representação 

histológica do edema da córnea, observa-se um padrão mais claro das células, 

aparência de inchaço citoplasmático (edema intracelular) e expansão do espaço 

extracelular (edema extracelular) dentro do epitélio da córnea.38 Associado à isso, 

pode ocorrer a presença de vacúolos claros no citoplasma, que geralmente são 

mitocôndrias ou cisternas, do complexo de Golgi ou do retículo endoplasmático, que 

estão distendidas com água.37 Na avaliação histopatológica da córnea não foram 

observadas diferenças entre os grupos, com relação ao grau de edema e de 

vacuolização citoplasmática. Confirmando a ausência de lesões observadas nos 

exames clínicos. 

 A conjuntiva é uma mucosa móvel que cobre a superfície interna das 

pálpebras, as superfícies interna e externa da terceira pálpebra e a porção anterior do 

globo adjacente ao limbo.39 Consiste em epitélio estratificado, não queratinizado e 

com estroma subjacente. É constituída por células epiteliais basais, intermediárias e 

superficiais, bem como por células especializadas, os melanócitos e as caliciformes. 

Em direção ao limbo e à margem palpebral, o epitélio se torna mais complexo, 

mudando gradualmente o tipo celular para ao dos epitélios adjacentes.40 
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  A avaliação e identificação dos tipos de células de defesa predominantes na 

conjuntiva pode ser útil para determinar as possíveis causas e o grau de cronicidade 

das conjuntivites. Observa-se predominantemente a presença de neutrófilos em 

conjuntivites agudas, e de linfócitos e plasmócitos em doenças crônicas.41 Durante as 

análises, observou-se a presença de infiltrado inflamatório em todas as lâminas 

porém, não houve diferença entre o grau de inflamação nos diferentes grupos.  

  As células caliciformes são células especializadas que secretam mucinas na 

superfície do olho, auxiliando na estabilização do filme lacrimal, lubrificando a 

superfície ocular e protegendo contra agentes externos.42,43 A densidade dessas 

células varia grandemente conforme a região observada, em porquinhos-da-índia foi 

relatado que ocorrem em maior quantidade no canto nasal e em menor quantidade no 

canto temporal, das conjuntivas bulbar e palpebral.44 Diante dessa informação, 

durante as análises ambos os cantos foram avaliados, a fim de que a diferença normal 

na densidade celular não influenciasse os resultados.  

 Na análise estatística constatou-se que o G5 apresentava a menor 

quantidade de células caliciformes na superfície conjuntival. As doenças que afetam 

o número desse tipo celular, são principalmente aquelas em que o número de células 

diminui em relação aos controles normais.42 Essa redução pode ocorrer por 

inflamação crônica, metaplasia, hipoplasia ou fibrose da conjuntiva.41 Em doenças 

cicatriciais de seres humanos foi relatado uma redução de até 95% do número de 

células caliciformes.45 Uma vez que, não houve indícios de inflamação crônica, 

sugere-se que o menor índice de células caliciformes observado, esteja associado 

principalmente a um processo cicatricial.  

  Na conjuntiva de cobaias observa-se a ocorrência fisiológica de folículos 

linfoides, os quais também são denominados como nódulos linfoides e apresentam 

tamanho e formato bastante variáveis.44,46 Em todas as lâminas analisadas havia a 

presença de no mínimo um nódulo linfoide e o G5 apresentou significativamente o 

menor grau. Com isso, sugere-se um processo de atrofia do tecido linfático. Uma vez 

que, em resposta a processos inflamatórios ocorre hiperplasia ou coalescência dos 

nódulos linfoides, frequentemente secundário a processos de estimulação crônica.41 

A atrofia é a redução da massa de um tecido ou órgão, em tecidos linfoides ela pode 

ser decorrente a diversos fatores, como: falta de estímulo antigênico, toxinas, agentes 

quimioterápicos, viroses, má nutrição e idade.47  
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 Os cinco grupos de animais tinham a mesma origem, mesma idade, foram 

mantidos no mesmo ambiente, sob as mesmas condições de manejo ambiental e não 

receberam nenhum tipo de tratamento medicamentoso. Dessa forma, descartam-se 

as possibilidades de doenças virais, agentes quimioterápicos ou de interferência da 

idade. Com relação à má nutrição, os animais foram alimentados com dietas distintas, 

mas que supriam os requerimentos diários indicados para porquinhos-da-índia48 e 

durante os exames clínicos não apresentaram sinais de doenças nutricionais ou 

associadas a quadros de imunossupressão. A falta de estimulo antigênico poderia ser 

o fator determinante, mas diante do resultado obtido para células caliciformes e nos 

exames oftálmicos, acredita-se que houve algum processo lesivo, sugerindo que essa 

atrofia pode estar também relacionada a um processo de cicatrização da conjuntiva. 

Ou ainda, que houve sequestro das células linfoides para a cavidade oral em 

decorrência do crescimento dentário inadequado, resultando em redução da resposta 

imune no folículo linfoide da conjuntiva. 

    Apesar da constatação que a quantidade de abrasivos presente nas dietas 

pode não interferir no padrão dentário, outros fatores relacionados a dieta e não 

avaliados neste projeto exerceram influência no tamanho dos incisivos, taxa de 

crescimento e desgaste dentário. Alguns autores citam que desequilíbrios nutricionais 

minerais e vitamínicos podem predispor a alterações dentárias.14,49 No entanto, como 

citado acima todas as dietas supriam as necessidades diárias recomendadas para 

porquinhos-da-índia. Os legumes e verduras isoladamente apresentarem baixos 

teores de cálcio e fósforo, mas quando associados a ração continham níveis 

semelhantes aos sugeridos na literatura, que indicam valores de 0,8% de cálcio e 

0,4% de fósforo.26  

   Uma das justificativas para a maior coroa clínica e menor taxa de desgaste 

do G5 é a ingestão de itens alimentares com maior teor de carboidratos facilmente 

digestíveis e menor teor de fibras, como os legumes.18 Isso pode ter resultado em 

menor ingestão geral de alimentos, menor tempo de mastigação, menor atrito dente-

a-dente e consequentemente menor desgaste.14,20 Sugere-se também que as 

diferenças encontradas nos exames histopatológicos com relação ao GCc e GFl, 

estejam correlacionadas a sinais iniciais de alteração na conjuntiva, ocasionada pelo 

crescimento da coroa de reserva em direção apical, após um aumento da pressão 

oclusal em consequência ao crescimento dos dentes.20,50   
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  A análise histopatológica dos olhos sugeriu que o maior tamanho da coroa 

clínica dos dentes incisivos, em decorrência do padrão alimentar pode resultar em 

alterações na conjuntiva palpebral e bulbar. Entretanto, os dados aqui apresentados 

foram associados a apenas um dos fatores que envolvem a SDDA, sendo necessários 

novos estudos para melhor compreensão das causas dessa doença em porquinhos-

da-índia. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O conhecimento detalhado sobre as causas determinantes da síndrome do 

doença dentária adquirida é fundamental para melhoria da qualidade de vida de 

roedores e lagomorfos, mantidos como animais de estimação. Apesar das inúmeras 

citações sobre o tema, poucos autores se dedicaram a esclarecimentos por meio de 

pesquisas experimentais que avaliem os condicionantes da síndrome. A quantidade 

de abrasivos nas dietas mostrou não ser um fator determinante quando avaliado 

isoladamente, entretanto, outras questões relacionadas as características físicas e 

químicas, como o teor de nutrientes precisam ser melhor estudados, são relevantes a 

porcentagem de carboidratos e o grau de dureza dos pellets das rações. As alterações 

oftálmicas representam um importante indicador da instalação da síndrome e o 

presente trabalho teve como objetivo estudar a relação entre as alterações dentárias 

e oculares em porquinhos-da-índia, porém um estudo em chinchilas poderia elucidar 

de maneira mais clara essa relação. Uma vez que a angulação natural em 30º dos 

dentes pré-molares e molares mandibulares dos porquinhos-da-índia possivelmente, 

gera uma pressão menor sobre os dentes maxilares, quando comparado às 

chinchilas, que não apresentam essa angulação. Acreditamos que essa angulação 

age como um sistema de amortecimento das forças que incidem sobre os dentes, 

especialmente as coroas de reserva. Dessa forma, supõe-se que durante o 

crescimento dentário inadequado as alterações oculares podem surgir mais 

precocemente e de maneira mais grave em chinchilas do que em porquinhos-da-índia. 

Recomenda-se, portanto, que sejam realizados novos estudos sobre a interferência 

das dietas no crescimento dentário de roedores, com especial atenção aos teores de 

amido das rações e grau de dureza dos pellets, a fim de que as dietas oferecidas para 

esses animais em cativeiro sejam adequadas e que, observações sobre a gravidade 

e evolução do crescimento retrógrado sejam realizados especialmente em chinchilas. 
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