Porquinho-da-Índia

Os Porquinhos-da-Índia são pequenos mamíferos roedores. São animais muito sociáveis que
em estado selvagem vivem em pequenos grupos. Na natureza são presas, portanto de início
mostram-se desconfiados e tímidos, muitas vezes fugindo ao contacto ou paralisando. Porém,
são animais muito dóceis, que se adaptam bem ao cativeiro. Raramente mordem, amenos que
se sintam ameaçados. A adaptação aos donos e ao novo ambiente é mais fácil em animais
mais jovens. Desenvolvem a sua actividade principalmente durante a noite, no entanto
aceitam passeios diurnos e as brincadeiras com os companheiros ou donos.

Alojamento
Não precisa de uma gaiola muito grande, embora quanto maior, melhor. Idealmente, devem
ter a possibilidade de fazer exercício diário fora da gaiola, com vigilância e resguardados de
perigos (fios eléctricos, plantas tóxicas, outros animais,etc.).
Como substrato da gaiola devem ser utilizados materiais absorventes, não abrasivos e não
tóxicos (pelets de madeira ou papel prensado).
A gaiola deve ser limpa com frequência de modo a evitar o contacto prolongado dos animais
com fezes e urina e reduzindo odores.
Alimentação
A maior parte da alimentação deve ser constituída por feno (70-80%), devendo ser
complementada com vegetais frescos e ração.
O feno deve estar sempre disponível pois é essencial para a saúde dentária e gastrointestinal.
A ração deve ser específica para Porquinhos-da-Índia, homogénea e com suplementação em
vitaminas e minerais essenciais.
Vegetais verdes como couve-coração, rúcula, coentros, pepino, curgete, etc. devem ser
fornecidos diariamente. Fruta e cenoura, pela quantidade de açúcar devem ser oferecidas com
moderação (1-2x/semana, pequenas quantidades). Os vegetais muito ricos em cálcio (em geral
os verde-escuros), devem ser oferecidos em pequenas quantidades (1x/semana) a partir da
idade adulta, pois podem ser causa de problemas urinários.

Os porquinhos-da-índia não produzem vitamina C, pelo que precisam de a obter através de
uma alimentação adequada. Deve ser fornecida vitamina C diariamente, ou através de
alimentos ricos em vitamina C (ex: citrinos) ou através de suplementos específicos (ex:
biscoitos de vit. C). A falta de vitamina C é causa de diversos problemas de saúde.
Alimentos Tóxicos: Pera abacate, alho, cebola, batata, chocolate.
Embora não sejam tóxicos, devem ser evitados hidratos de carbono (ex: pão, tostas, massa) e
leguminosas (ex: feijão, grão, ervilhas), pois podem ser causadores de alterações digestivas.
Deve ser fornecida água potável diariamente, em bebedouro de garrafa ou em taça.

Cuidados Veterinários
Devem ser desparasitados externa e internamente, pelo menos, semestralmente. O protocolo
mais indicado vai depender das características de cada animal, e deve ser adaptado pelo
veterinário em função das mesmas.

