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Porquinhos da Índia são Incríveis! 
 
 
 

 
 

Olha o que os porquinhos da índia dizem: 
 

Preciso de feno! 
Feno protege meus dentes de crescer demais. 
Diferentemente de hamster e gerbil, eu não preciso 
de blocos de madeira para meus dentes, apenas um 
constante suprimento de feno. Todo porquinho da 
índia deveria ter feno disponível 24 horas por dia, 
sete dias na semana. Se eu sou realmente jovem, 
você pode me dar um pouco de alfafa também. 
 

Nada de serragem de cedro! 
Cedro libera óleo aromático que machuca meus 
pulmões. Pinho pode ser um problema também se 
tiver um cheiro forte. Se você usar pinho, certifique-
se de ventilar bem antes de usar e não use como 
forragem se tiver cheiro de desinfetante de pinho. 
Toalhas absorventes cobertas com uma manta de lã 
são camas confortáveis; apenas jogue na lavadora! 
 

Eu amo saborosos vegetais verdes! 
Dê-me no mínimo um copo de vegetais por dia. 
Acelga, salsinha, escarola, chicória e pimentões 
vermelhos são alguns de meus favoritos. Eu preciso 
de vitamina C para ficar saudável. As verduras mais 
escuras são as mais nutritivas, então esqueça a alface. 
 

Nada de vitaminas na minha água! 
Elas fazem minha água ter gosto ruim então eu posso 
não beber o quanto eu preciso. E a vitamina C 
desaparece rapidinho na água. Me dê vegetais frescos 
como salsinha, escarola e pimentão vermelho e eu 
pegarei minha vitamina C naturalmente. 
 

Eu quero um amigo! 
Nós iremos correr e brincar juntos e fazer companhia 
um ao outro enquanto você está fora na escola ou 

trabalho. Muitos de nós precisamos de casas. Por 
favor, adote um porquinho da índia de algum abrigo 
ou de alguém esteja doando! 
 

Nada de sementes! 
As cascas ficam presas no meu dente e sementes são 
muito ricas em óleo. Deixe as sementes e pedacinhos 
coloridos pra lá. Em vez disso, traga pra casa somente 
rações feitas especialmente para mim. Guarde-as em 
um lugar seco e escuro para que a vitamina C nelas 
dure bastante. 
 

Eu amo passear! 
Eu pareço tímido no começo, mas se você me deixar 
sair pra brincar em um lugar seguro todos os dias, eu 
vou correr por muitas voltas e pular de alegria. 
 

Preciso de uma gaiola grande! 
Gaiolas grandes são muito fáceis de montar. Eu posso 
me exercitar quando eu quiser e sair de perto do meu 
amigo se nós tivermos algum desentendimento. 
Gaiolas grandes não ficam malcheirosas como as 
outras. Eu preciso ao menos de 76x91cm. Se eu tiver 
um companheiro, nós vamos precisar de ainda mais 
espaço. Veja o site www.guineapigcages.com (em 
inglês) para ver idéias legais de gaiolas. 
 

Eu preciso de um veterinário especial! 
A maioria dos veterinários comuns não cuida de 
porquinhos da índia então encontre um veterinário de 
exóticos. Ele sabe que tipo de problemas eu posso ter 
e pode prescrever medicações seguras. Você sabia 
que alguns antibióticos como Amoxilina podem me 
matar? Veja no site www.guinealynx.info (em inglês) 
uma lista de medicações seguras e perigosas! E por 
favor, procure um veterinário especializado se você 
notar qualquer coisa errada comigo. Nós iremos 
“morro abaixo” rapidamente se não tivermos 
tratamento. 
 

Eu não quero ficar grávida! 
Não me coloque pra morar com um macho ou alguém 
vai acabar ficando grávida. Gravidez é muito arriscada 
pra porquinhos da índia então se você me ama, você 
vai se certificar de que isso não vai acontecer. Nós 
garotas podemos ficar grávidas até antes de três 
semanas e meia de idade, e machos podem ser papais 
com três semanas e meia. Separar os filhotes com três 
semanas de idade ajuda a prevenir gravidez 
indesejada. Um veterinário pode te ajudar a ver quem 
é quem. 

http://www.guineapigcages.com/
http://www.guinealynx.info/

