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Dicas e cuidados sobre roedores 
pequenos  
(para porquinhos-da-índia e coelhos, vide a dicas à parte)  

Expectativa de vida: Hamsters podem alcançar os 3 anos, gerbis os 5 anos de idade. Ratos são muito 
susceptíveis de terem câncer, por isso muitas vezes só tendo uma expectativa de vida de 1 a 2 anos.

Custas
Animal 30-120 CHF Dependendo do facto se é castrado ou não
Custas iniciais 600-1500 CHF Viveiro ou terrário, equipamento (abrigos, tubos), ramos para 
  trepar, potes de comida e bebedouros, banho de areia
Custas anuais aprox. 300 CHF Ração, custas de veterinário, estada em abrigos de animais 
  durante as férias ou assistência em casa
Outros As custas de veterinário extraordinárias podem exceder consideravelmente o 
 preço do animal, por ex. em caso de operação de tumores de ratazanas: 
 100 a 300 Francos.

Modo de viver
Hamsters, ratazanas e ratos são animais activos à noite, gerbis são activos de dia. Antes de decidir-
-se a ter um roedor pequeno, os futuros donos devem informar-se pormenorizadamente, consultan-
do especialistas ou a literatura especializada.

Roedores pequenos precisam de muito espaço
As gaiolas habituais são demasiado pequenas para uma vida apropriada. Gerbis e hamsters devem 
ter um terrário ou uma gaiola com uma superfície mínima de um meio metro quadrado, ratazanas 
de um metro quadrado. Espécies trepadoras como hamsters e ratazanas deverão ter possibilidades 
para trepar, espécies que escavam, como hamsters e gerbis precisam de muita forragem (pelo 
menos 30 cm), para poderem escavar-se os seus próprios sistemas de tocas.

Ratazanas e gerbis são animais sociais
A maioria de roedores pequenos de estimação são animais 
sociais que vivem pacifi camente em grupos. Só os hamsters 
são individualistas. O homem não pode substituir os com-
panheiros da mesma espécie para animais sociais, por isso, 
ratazanas e ratos só devem ser mantidos em grupos.

Onde comprar? O que deve ser observado?
Roedores pequenos podem ser comprados num abrigo 
de animais de uma organização protectora dos animais, 
ou nas lojas zoológicas, que têm a  vinheta do 
Schweizer Tierschutz STS e aconselham o 
cliente competentemente. Os animais devem 1
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ter um pêlo liso e brilhante e não apresentar segregação do nariz ou olhos brilhantes. 

Do que as ratazanas precisam?
Ratazanas podem viver numa gaiola grande, num viveiro de pássaros grande remodelado, num ar-
mário remodelado ou em gaiolas especiais para ratazanas (por ex. a vila para animais pequenos 
recomendada pela STS), que tenham uma superfície útil de pelo menos 1m2. O equipamento deve 
permitir que as ratazanas usem o viveiro tridimensionalmente. Equipamentos apropriados são es-
tantes, ramos para trepar, caixas para dormir, abrigos, tubos, cabos, redes, túneis, passarelas, es-
cadas... O fundo é coberto com lascas de madeira sem pó, pois ratazanas também gostam de es-
cavar. Mas se as ratazanas tiverem alergias, é melhor usar panos laváveis. Ratazanas precisam 
regularmente de ramos frescos para roê-los. Os seguintes não são tóxicos: Abeto vermelho, abeto 
branco, aveleira, salgueiro, faia, bétula, tília, árvores frutíferas não tratadas. Ratazanas comem 
frutas e verdura, ocasionalmente nozes, milhos e misturas de cerais, às vezes pão integral duro. 
Não dê comida para gatos ou carne para comer! Todos os dias, as ratazanas devem poder movimen-
tar-se livremente, se possível todas as tardes ao mesmo tempo (atenção aos cabos!)

Do que os hamsters precisam?
Hamsters sírios são bons trepadores e escavadores. Terrários (com 100 a 150 cm de comprimento 
e pelo menos 50 cm de altura) devem ser forrados com pelo menos 30 cm de uma mistura de 
lascas de madeira, feno e palha e ter muitos ramos verticais como possibilidade de trepar. Gaiolas 
de vários andares, estáveis e grandes com uma cubeta profunda (por ex. a vila para animais peque-
nos recomendada pela Schweizer Tierschutz STS, na qual o andar inferior pode ser transformado 
em uma cubeta de escavar. Bebedouros devem ser fi xados na grade ou na parede e sempre ser 
acessíveis – estes animais do deserto também precisam de água! O cereais podem ser colocados 
na forragem, mas não devem conter demais sementes de girassol, para evitar que os animais fi quem 
gordos demais. Além disso, hamsters gostam de iogurte, às vezes de carne moída com pouca gor-
dura, de frutas frescas, salada e verduras, e ocasionalmente de um pão integral duro. Uma vez que 
hamsters recolhem a comida, a forragem murcha deve ser retirada, para evitar que as reservas criem 
bolo. Hamsters precisam regularmente de ramos frescos e tubos de cartão para roê-los. Hamsters 
sempre devem poder escavar e trepar abundantemente e com certeza não precisam de uma roda 
de exercícios.

Do que os gerbis precisam?
Gerbis são maus trepadores, mas bons escavadores. Terrários para gerbis (com 100 a 150 cm de 
comprimento e pelo menos 50 cm de altura) devem ser forrados com pelo menos 30 cm de uma 
mistura de lascas de madeira, feno e palha e ramos. Bebedouros devem ser fi xados na tampa da 
grade ou na parede e sempre ser acessíveis – estes animais das áreas de semi-deserto também 
precisam de água! O cereais podem ser colocados na forragem, mas não devem conter demais 
sementes de girassol ou de abóbora, para evitar que os animais fi quem gordos demais. . Além dis-
so, gerbis gostam de iogurte, frutas frescas e verduras. Gerbis precisam regularmente de ramos 
frescos, pão duro, palha e tubos de cartão para roê-los. Gerbis não são animais para acariciar, ao 
erguê-los, eles até podem ter crises epilépticas.

Castração/grupos de animais do mesmo sexo
Deve-se desistir de uma reprodução dos animais, pois é muito difícil e muitas vezes até impossível 
encontrar um espaço vital apropriado e muitos destes animais estão nos abrigos de animais ou nas 
estações de recolhimento, buscando um lar novo. O melhor é ter grupos com animais do mesmo 
sexo, o que dá óptimos resultados em caso de gerbis de ambos os sexos e de ratazanas fêmeas. 
Ratazanas macho devem ser castradas, para poderem viver pacifi camente em grupos. Hamsters 
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sírios são individualistas, isso é, vivem sozinhos, enquanto algumas espécies de hamsters-anão 
também podem viver em grupos pequenos.

Animais e férias
Se possível, os roedores pequenos sensíveis ao stress devem fi car em casa no seu viveiro, sendo 
alimentados e tratados por uma pessoa instruída e responsável. Como alternativa, eles também 
podem ser acomodados em uma pensão ou um lar de animais, o que custa 15 a 20 Francos por 
dia. As leis proibem enjeitar animais. Isso pode ser punido com coimas de até 20 000 CHF.

Ratazanas, gerbis, hamsters e crianças
Roedores com os cuidados apropriados oferecem possibilidades de observação muito interessantes 
para crianças. Um adulto deve assumir a responsabilidade e instruir e supervisionar as crianças no 
trato dos animais. Mas estas espécies não são animais para acariciar e carregar! Foi provado que 
roedores pequenos sofrem enormemente de stress – palpitações do coração e enfraquecimento das 
defesas imunes – quando são retirados e acariciados. Eles precisam de pelo menos 2 horas para 
restabelecerem-se. Eles gostam muito de passear livre e regularmente, quando podem sair e voltar 
sozinhos do viveiro. Uma vez que os hamsters e as ratazanas são activos à noite, os gerbis, activos 
de dia, são mais apropriados para crianças.

Informações e postos de contacto
• “Ratazanas“, “Gerbis”, “Hamsters”, “Degus”, “Chinchillas”, “Folheto de viveiros apropriados 

para a espécie” (em alemão, francês, italiano), as dicas da Sociedade Protectora dos Animais 
Suíça STS podem ser encomendadas gratuitamente, enviando um envelope-C5 franqueado, 
com o seu próprio endereço.
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, Postfach, 4008 Basel, consulta  sobre 
roedores pequenos (em alemão, francês, inglês) e encomenda de materiais 
Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90, sts@tierschutz.com 

• Club der Rattenfreunde, Sektion des Schweizer Tierschutz STS, Postfach 504, 4123 Allschwil, 
www.rattenclub.ch, info@rattenclub.ch, Telefone de consulta: 078 670 33 31 ou 078 842 01 
37, Mediação de ratazanas 079 624 23 20

Editor: 
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, 4008 Basel, 
Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com
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