HIGIENE

CONSTRUINDO UM CAVIÁRIO SAUDÁVEL

BANHO: Porquinhos da Índia de pêlo longo necessitam de
mais banhos ocasionais do que os de pêlo curto. Um
shampoo formulado especialmente para gatos ira prevenir o
ressecamento da pele. Use uma vasilha rasa de água e seque
totalmente antes de colocá-los de volta em casa.

Para que seu porquinho tenha uma vida longa e saudável,
encontre um especialista (veterinário de exóticos) para
providenciar cuidados veterinários. Um check-up vai
familiarizar o veterinário com seu porquinho e te dar a chance
de tirar suas dúvidas. O veterinário vai checar se não há
parasitas, te mostrar como cuidar das unhas, certificar-se de
que os dentes estão em bom estado e que o porquinho está
com boa saúde. A melhor maneira de monitorar a saúde do
seu porquinho é pesar uma vez por semana usando uma
balança de cozinha. Faça um gráfico! Muitas vezes o primeiro
sinal de doença é perda de peso. Um gráfico irá te alertar
para qualquer perda de peso gradual, te dando chance de
procurar ajuda médica cedo, quando a maioria das doenças
são efetivamente tratáveis.
COISAS PARA OBSERVAR: Se seu porquinho da índia
apresenta qualquer desses sinais, procure um veterinário
imediatamente: recusa a comer ou beber; letargia; respiração
dificultosa ou ofegante; espirros; olhos irritados, embotados
ou lacrimejantes; pêlos ásperos ou arrepiados; postura
arqueada; diarréia; sangue na urina; mancando; perda de
equilíbrio; cabeça inclinada; coceira excessiva; ou perda de
pêlos. Seja observador. Mudança de comportamento (como
sentar com a cara para o canto ou ficar lento para te
responder) pode ser também sinal de alarme. Quando um
porquinho está doente, pode decair rapidamente. Um cuidado
rápido e competente de um veterinário pode ser crucial para
salvar a vida de um porquinho doente. No momento em que
um porquinho mostra sinais de doença, muitas vezes é sinal
de que já está muito doente. Por isso, um adulto precisa ter o
cuidado diário de qualquer porquinho da índia. A maioria das
infecções bacterianas pode ser curada nos estágios iniciais
com a administração de antibióticos seguros para porquinhos
da índia. Não tenha medo de chamar seu veterinário se você
tiver qualquer motivo para preocupação.

CORTANDO AS UNHAS: Cortar as unhas mensalmente é
uma atividade necessária. Um cortador de unhas comum
funciona bem. A abertura pequena previne que se corte
acidentalmente a ponta de um dedinho. Cuidado para não
cortar a parte central, a parte “viva” da unha. Uma luz por
baixo das unhas de cor preta pode ajudar a localizar a parte
central se esta for difícil de ver. Use um pó cicatrizante para
parar o sangramento se você cortar as unhas muito curtas.
ESCOVANDO: Uma escova de metal para cachorros baixa os
pêlos da maioria. Pentear diariamente vai ajudar a retirar
alguns dos pêlos perdidos e diminuir a queda.

UM PORQUINHO OU DOIS?
Porquinhos da índia são animais sociáveis que andam em
bando e buscam um no outro ter companhia. Um par de
porquinhos da índia do mesmo sexo (para prevenir gestação
e suas complicações) será claramente mais feliz do que um
porquinho da índia sozinho.
COMPATIBILIDADE: É um mito que dois machos sempre
irão brigar. Quão bem vão se dar dois porquinhos da índia
juntos depende mais da personalidade deles do que do seu
sexo. A vasta maioria irá deleitar-se em ter uma companhia. O
método mais fácil é juntar dois bebês ou um bebê e um
adulto, mas adultos também podem ser juntados com
sucesso. Apresente os porquinhos em um local neutro e
aberto. Observe cuidadosamente por uma hora ou mais. Se
eles estão se entendendo, eles podem ser colocados em uma
gaiola limpa recentemente (quanto maior, melhor, já que isso
ajuda a melhorar a chance de fazerem um par com sucesso).
Monitore por mais uma hora ou mais, tendo certeza de que
eles continuam se entendendo. Se houver briga, separe
imediatamente com uma toalha para prevenir que eles sejam
mordidos.
QUARENTENA: Deixe em quarentena todo novo porquinho
da índia por 2 a 3 semanas. Trate do novo porquinho depois
de cuidar dos já existentes, lavando bem as mãos e braços e
trocando sua blusa (ou vista um avental) se tiver algum
contato físico, para assegurar que se evite transmitir infecções
de um porquinho da índia para outro.

ATENÇÃO: Remédios baseados em penicilina (como Amoxilina) são

fatais para porquinhos da índia. Certifique-se de que seu veterinário
não prescreva esses medicamentos. Se você não tem certeza se os
remédios prescritos são seguros, pergunte. Como o Baytril (um
outro antibiótico de largo espectro) pode interferir no crescimento,
ele pode ser dado a filhotes apenas como último recurso.
Veja mais informações sobre cuidados
e assuntos médicos no site em inglês
www.guinealynx.info
Este panfleto pode ser baixado e
distribuído sem custo sob notificação
pelo email pamphlet@guinealynx.info

Cuidando do seu
Porquinho da Índia
Porquinhos da Índia podem ser os bichinhos de estimação mais
cativantes e maravilhosos. Eles podem viver 5 a 7 anos ou mais,
então a decisão de trazer um deles para sua casa precisa ser
feita cuidadosamente.
Seu bichinho de estimação dependerá de você para comer,
beber, cuidados médicos e companhia.
Esse panfleto de como cuidar de seu porquinho da índia ajudará
seu bichinho de estimação a ter uma vida longa e saudável.

DOMESTICANDO SEU NOVO PORQUINHO
Assim que chegar em casa, seu porquinho da índia apreciará
ser deixado sozinho por um dia para se ajustar ao novo
ambiente. Embora novos porquinhos da índia possam não
gostar de ser pegos e irão correr pela gaiola para evitar isso,
suborná-los com vegetais atraentes vai ajudar a ganhar a
confiança deles e com paciência a maioria dos porquinhos da
índia se transformará em amáveis bichinhos que amam ser
acariciados. Porquinhos da índia se assustam facilmente,
então use uma voz calma e movimente-se devagar para
ajudá-los a ficar calmos. Use uma toalha para pegá-lo
enquanto você o coloca no colo. Quando levantar e carregar
seu porquinho da índia, apóie seu corpo inteiro com as duas
mãos.
Porquinhos da índia se ferem facilmente se caírem, e podem
mordiscar ou morder se não forem segurados de maneira
apropriada. Crianças abaixo dos seis anos podem ajudar com
os cuidados e alimentação dessa fabulosa família de
bichinhos de estimação.
*Crianças pequenas devem ser supervisionadas
enquanto estão segurando um porquinho da índia. Elas
NÃO devem pegá-lo de sua gaiola e carregá-lo sozinhas.
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HABITAÇÃO
Maior é melhor! Uma gaiola grande requer menos freqüência
na limpeza e dá espaço para brincar, se divertir e se exercitar.
Gaiolas espaçosas feitas de telas aramadas e bandejas de
Coroplast são melhores do que gaiolas pequenas compradas
prontas, cujos fundos de grade, rampas de grades e andares
podem machucar os pés e pernas do porquinho da índia. Veja
o site em inglês www.cavycages.com. Se não for preciso
separar seu porquinho da índia de outro bichinho de
estimação, uma gaiola aberta em cima (cercadinho) permitirá
que você e seu porquinho da índia interajam mais facilmente.
ATENÇÃO: Nunca deixe um porquinho da índia sozinho
da presença de um cachorro, gato, ferret ou outro animal
predatório.
TAMANHO: Mínimo 76x91cm para um porquinho. Para um
porquinho adicional, o espaço mínimo é 76x127cm.
NÃO RECOMENDADO: Aquários e tubos plásticos tem
pouca ventilação e isola seu porquinho das cercanias por
limitar a visão, o som e o cheiro.
FORRAÇÃO: Cubra o fundo da gaiola com 2 a 5 centímetros
de produtos de papel ou serragem. Trocar frequentemente (a
cada 3 ou 4 dias ou menos) irá prevenir odores e ajudar seu
porquinho da índia a manter a saúde. Camas de lã são outra
alternativa. Visite o site em inglês www.guinealynx.info para
mais idéias.
NÃO RECOMENDADO: Serragem de Cedro contem óleos
aromáticos (fenóis) que podem contribuir para problemas
respiratórios. Pó de serra, forração tipo corncob (que
embolora facilmente) e areia para gatos também são más
escolhas para forração.
LOCALIZAÇÃO: Escolha um lugar claro, longe de correntes
de ar, com uma temperatura estável entre 18 e 24ºC, fora da
luz direta do sol, e situado perto das atividades da casa.
ACESSÓRIOS: Bebedouro, vasilha pequena e pesada para
ração, caixa coberta para dormir e uma caixa-transporte para
levá-lo ao veterinário e para viajar.

Você Sabia?
Porquinhos da Índia são nativos da América do Sul.
Porquinhos da Índia amam correr e brincar.
Penicilina é tóxica para porquinhos da índia.
Porquinhos da Índia podem saltar 30 cm.
Porquinhos da Índia podem ronronar.
Todos os porquinhos têm uma área sem pêlos atrás das orelhas.

a

ALIMENTAÇÃO
Todo porquinho da índia precisa receber diariamente:
VITAMINA C: Porquinhos não podem fabricar sua própria
vitamina C e precisam de 10 a 30mg diariamente para prevenir
escorbuto. Você pode dar 2 gotas de vitamina C líquida para cada
porquinho da índia.
ÁGUA FRESCA em um bebedouro, trocada diariamente. Não
adicione vitaminas ou remédios na água.
RAÇÃO PARA PORQUINHOS DA ÍNDIA DE BOA QUALIDADE
formulada com vitamina C (aproximadamente ¼ de copo de ração
por dia). Compre ração em pequenas quantidades e guarde em
um lugar fresco, seco e escuro para preservar a potência da
vitamina C (cheque a data de validade para assegurar se a ração
é fresca).
FENO DE BOA QUALIDADE EM QUANTIDADE ILIMITADA
para manter o sistema digestivo funcionando sem problemas e
dar aos seus dentes um bom trabalho a fazer. Alfafa é bom para
gestantes, porquinhas amamentando e porquinhos jovens ou
adultos subnutridos, mas por causa da quantidade alta de cálcio
pode ser reservada como petisco para os demais. Cálcio em
excesso pode contribuir para a formação de cálculo renal.
VEGETAIS: Sirva pequenas porções de vegetais frescos (como
um copo por dia) como uma fonte adicional de vitamina C e
outros nutrientes. Salsinha, chicória, acelga, um pedaço pequeno
de cenoura, tomate, pimentão verde ou vermelho e espinafre são
escolhas comuns. Seu porquinho também vai apreciar capim
limpo e sem pesticida, dente-de-leão e palha verde de milho.
Introduza novos vegetais gradualmente. Uma vez introduzido,
providencie uma variedade diariamente para ajudar a manter uma
boa saúde.
OPCIONAL: Suco de amora puro sem açúcar é uma excelente
fonte de vitamina C e pode ajudar a prevenir infecções do trato
urinário. Dilua o suco com água e troque uma ou duas vezes por
dia para que não estrague.
NÃO RECOMENDADO: Nada de misturas ou alimentos
contendo nozes, sementes, frutas secas, açúcar, xarope de
milho ou partes estragadas. Nada que contenha leite ou
carne (porquinhos da índia são herbívoros). Nada de ração
de coelhos (elas não contêm vitamina C e podem ter
antibióticos perigosos para porquinhos da índia). Nada de
sementes com casca (um perigo para engasgar). Nada de
multivitamínicos (eles podem resultar em overdose tóxica de
outras vitaminas que não a C). Cuidado com repolho, couve e
brócolis (eles podem causar gases). Cuidado com alface (em
grande quantidade pode dar diarréia).

Você Sabia?
Fêmeas podem ficar grávidas com até 4 semanas de idade.
Machos são sexualmente maduros com 3½ semanas de idade.
Fêmeas podem ser fecundadas minutos após darem à luz.
Porquinhos da Índia tem 4 dedos nas patas dianteiras e 3
dedos nas patas traseiras.
O termo usado quando eles pulam e chacoalham de alegria é
“popcorning” – pipocar.
Os dentes da frente e os molares crescem continuamente.

HORA DE PASSEAR
Porquinhos da Índia precisam se exercitar diariamente.
Escolha um lugar espaçoso e fechado com um chão fácil de
limpar como o banheiro ou a cozinha (cuidado com fios de
eletricidade e outros perigos). Sacolas de papel pardo com a
boca dobrada para dar estabilidade e caixas pequenas com
buracos cortados dos lados funcionam bem como
esconderijos. Porquinhos jovens amam correr através de
percursos com obstáculos como tubos grossos de PVC,
túneis de ferret, blocos, etc. A maioria dos porquinhos da índia
gosta de roer papelão, tubos de papel higiênico (para
segurança, corte horizontalmente). Rolos de papel-toalha
recheados com feno fazem bons brinquedos para brincar na
gaiola ou no chão. Alguns porquinhos da índia irão jogar e
rolar brinquedos de gato com sinos.
NÃO RECOMENDADO: Rodas ou bolas de exercício
podem machucar a coluna, pernas e pés do porquinho da
índia.
LEITURA RECOMENDADA: Um bom livro de cuidados para
porquinhos da índia vai ajudar a tirar suas dúvidas sobre seu
porquinho da índia. Visite sua livraria local para ver o que eles
têm a oferecer, mas tenha em mente que livros novos
eventualmente podem ter informações inapropriadas ou
ultrapassadas. Faça uma busca online e veja o site em inglês
www.guinealynx.info/reviews.html para mais idéias.
Seu novo porquinho da índia será um maravilhoso e
fascinante
bichinho
de estimação.
Nós ficamos felizes
em compartilhar
nossas vidas com
nossos porquinhos, e
não poderia ser de
outra forma!

Quer um Porquinho da Índia? Prefira adotar!
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