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Dicas e cuidados sobre 
porquinhos-da-índia e coelhos 
Expectativa de vida: Coelhos e coelhos-anão podem alcançar os 12 anos, porquinhos-da-índia os 
8 anos de idade.

Custas
Animal 60-150 CHF Dependendo do facto, se os animais foram castrados
Custas iniciais 600-2000 CHF Recinto apropriado para os animais, potes de comer e bebedou-
  ros, cabanas resistentes às intempéries, abrigos, tubos,...
Custas anuais aprox. 500 CHF Ração, custas de veterinários, estadias em pensões para 
  animais durante as férias ou cuidados na casa
Outros As custas extraordinárias de veterinário podem exceder consideravelmente o 
 preço de compra do animal.

Porquinhos-da-índia e coelhos são animais que precisam de muitos movimentos
Antes de decidir-se a ter um porquinho-da-índia ou um coelho, os futuros donos devem informar-se 
pormenorizadamente, consultando especialistas ou a literatura especializada. Porquinhos-da-índia 
e coelhos não são animais para acariciar ou aninhar, são sim muito sensíveis ao stress! A principal 
causa da morte de porquinhos-da-índia de estimação é a falta de movimentos. Para que porquinhos-
-da-índia e coelhos se sintam bem, eles deverão ser alojados em viveiros grandes, que permitam 
uma grande liberdade de movimentos. No interior, porquinhos-da-índia precisam de pelo menos 
1.5 bis 2 m2 (por ex. viveiro recomendado pela Sociedade Protectora dos Animais Suíça STS), se 
forem mantidos ao ar livre durante o ano inteiro, de pelo menos 4m2 (por ex. cabana recomendada 
pela Sociedade Protectora dos Animais Suíça STS, tipo estábulo bambino). O espaço mínimo legal 
para 2 porquinhos-da-índia é de ½ m2 de superfície. Coelhos e coelhos-anão não são apropriados 
para viverem na casa, pois lá não podem vivenciar o seu comportamento natural de escavar e não 
existe o lugar para um viveiro sufi cientemente grande. Pelo menos 6m2 são necessários. Um vivei-
ro deve ter vários abrigos ou cabanas bem isolados e oferecer muita escolta e esconderijos. Além 
disso, ele deve ser protegido e parcialmente sombreado. Uma cerca enterrada ajuda contra a pe-
netração de martas ou raposas e contra a fuga de coelhos. A área mínima 
legal para coelhos depende do peso corporal e oscila entre 3400 cm2 
(aprox. 50 x 70 cm) para 2 coelhos-anão até 2,3 kg de peso 
corporal e 9300 cm2 para coelhos grandes.

Porquinhos-da-índia e coelhos são animais sociais
Porquinhos-da-índia vivem em grupos de hárem (um ma-
cho, várias fêmeas), coelhos vivem em grandes famílias. 
Ambos são animais muito sociais que precisam de animais 
da mesma espécie para se sentirem bem. Não recomenda-se 
ter um só animal ou um porquinho-da-índia e um coelho 
juntos, uma vez que estas duas espécies têm maneiras completamente diferentes, não podendo 
substituir o companheiro da mesma espécie. O caso ideal é ter um porquinho-da-índia macho 
castrado com várias fêmeas, ou só fêmeas ou só machos castrados. Pode-se ter por exemplo, um 
par de uma coelha fêmea e um coelho macho castrado, enquanto fêmeas sem macho podem fazer 
tolices.
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Onde comprar? O que deve ser observado? 
Porquinhos-da-índia ou coelhos devem ser comprados num abrigo de animais, numa organização 
protectora dos animais, na estação de roedores ou numa loja zoológica especializada, que ofereça 
um modo de viver apropriado aos seus animais e aconselhe competentemente, numa loja com o 
selo de qualidade VZFS Codex. É importante observar que não sejam comprados coelhos com ca-
racterísticas extremas (coelhos anão, angora e carneiro – demasiado pequeno, pêlo muito comprido, 
orelhas muito compridas). Coelhos-anão têm a tendência de ter problemas dos dentes, que tornam 
necessárias consultas veterinárias regulares para lixar os dentes roedores ou molares. Por isso, 
raças um pouco maiores são melhores. Pêlos compridos de porquinhos-da-índia e coelhos também 
podem causar problemas, pois os cabelos feltram, tendo de ser cortados. Animais com pêlo curto 
são melhores.
Evite por completo a compra de animais via internet! Os animais ofertados na internet vêm maio-
ritariamente de produções em massa e são criados sob condições horríveis. Igualmente o comércio 
ilegal de animais é via anúncios gratuitos na internet e frequentemente existem fraudes.

Do que um porquinho-da-índia precisa? 
Porquinhos-da-índia são animais que fogem. Na natureza os porquinhos-da-índia são caçados por 
mais de 30 animais de presa. Consequentemente os porquinhos-da-índia sempre usam as mesmas 
trilhadas e mantêm-se de preferência sempre perto de esconderijos e abrigos, para se poderem 
esconder rapidamente. Por isso, no cativeiro, precisam de muitas possibilidades de esconder-se, 
isto é, mais do que animais no viveiro: Casotas casas de madeira, tubos de cortiça, tubos de argila 
e ramas de árvores para recolher-se. Estes esconderijos não devem ser levantados, a não ser que 
seja para fi ns de limpeza, e os porquinhos-da-índia não devem ser erguidos deles! Isso leva a stress 
e sofrimento. Porquinhos-da-índia são muito sensíveis ao calor. Atenção no verão em caso de tem-
peraturas altas. O frio no inverno não nos incomoda muito, se tiverem um viveiro grande (pelo 
menos 4 m2), abrigos isolados e sufi cientes companheiros (>4). No inverno necessitam mais comi-
da, sobretudo em forma de sementes.

Do que coelhos precisam? 
Coelhos-anão têm as mesmas necessidades como coelhos maiores. Desaconselhamos acomodá-los 
em gaiolas convencionais para coelhos. Lá, os coelhos enfezam, fi cam com músculos enfraquecidos, 
não podem movimentar-se pulando e escavar, o que é característico para a espécie. O melhor para 
satisfazer as necessidades dos coelhos, é acomodá-los em grupos em grandes viveiros para poderem 
andar livremente. O viveiro do coelho sempre deve ter vários abrigos, cabanas isoladas, tubos e 
casinhas e níveis elevados.

Alimentação apropriada para a espécie 
Coelhos e porquinhos-da-índia comem particularmente comida vegetal rica em fi bras, ou seja gra-
míneas, ervas e feno. Por isso, sufi ciente feno fresco, não bolorento, sempre deve estar à disposição. 
Todos os dias, eles também devem receber forragem fresca (salada, relva, ervas, legumes) e os 
porquinhos-da-índia também fruta e legumes amarelos, vermelhos e verdes ricos em vitaminas (por 
ex. pimento), pois não são capazes de produzirem vitamina C, tendo de consumi-la com a comida. 
Só pouca forragem e sementes deve ser dado a comer, para evitar que os animais fi quem adiposos 
e morram mais cedo. Coelhos e porquinhos-da-índia têm uma digestão muito sensível, por isso, 
mudanças repentinas da forragem devem ser evitadas. Importante para o desgaste dos dentes é 
sempre dar ramos frescos para roer e comer. Para os porquinhos-da-índia os ramos também servem 
de esconderijo. Os seguintes não são tóxicos: Abeto vermelho, abeto branco, aveleira, salgueiro, 
faia, bétula, tília, árvores frutíferas não tratadas.
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Controle da reprodução 
Deve-se desistir de uma reprodução dos animais, pois é enormemente difícil encontrar lugares de 
vida realmente apropriados para os animais jovens e um número sufi ciente destes animais longevos 
estão esperando nos abrigos de animais e nas estações de roedores, buscando um lar novo. Por-
quinhos-da-índia e coelhos machos podem ser castrados cedo, com algumas semanas de idade e 
com um peso de aproximadamente 300 g. A seguir, eles podem ser integrados no grupo imediata-
mente. Os veterinários terão prazer em informar sobre a castração breve e a castração, uma inter-
venção efectuada sob anestesia.

Animais e férias
No caso ideal, os porquinhos-da-índia e os coelhos sensíveis ao stress fi cam nos seus viveiros em 
casa, sendo alimentados e tratados por uma pessoa instruída e responsável. Como alternativa, eles 
também podem ser acomodados numa pensão ou num abrigo de animais, o que custa 15 a 30 
Francos por dia. As leis proibem enjeitar animais e isso pode ser punido com coimas de até 
20 000 CHF.

Porquinhos-da-índia, coelhos e crianças 
Porquinhos-da-índia e coelhos com os cuidados apropriados oferecem possibilidades de observação 
muito interessantes para crianças. Um adulto deve assumir a responsabilidade e instruir e super-
visionar as crianças no trato e nos cuidados destes animais. Embora porquinhos-da-índia e coelhos 
fi quem mansos com facilidade, eles não são animais para aninhar. Eles não são apropriados para 
serem carregados, amimados ou acariciados. Uma vez que porquinhos-da-índia não se defendem, 
muitas vezes supõe-se que eles gostem disso. Mas, na verdade, isso é um stress grande e às vezes 
até mau trato dos animais. Coelhos defendem-se mais, mas também não gostam de serem levan-
tados.

Informações e postos de contacto
• “Porquinhos-da-índia, “Coelhos e coelhos-anão“ (alemão, francês, italiano), “Folheto sobre 

viveiros apropriados para a espécie”, dicas gratuitas.
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, Postfach, 4008 Basel, Tel. 061 365 99 99, 
Fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com, consulta gratuita (em alemão, 
francês, inglês), brochuras gratuitas, endereços de centros de acolhimento, clube de crianças 
www.krax.ch 

• Brochuras “Porquinhos-da-índia – Criar animais correctamente” e “Coelhos – Criar animais 
correctamente” (em alemão, francês, italiano), editado pelo instituto veterinário Bundesamt 
für Veterinärwesen BVET. Pode ser encomendado gratuitamente no BVET ou ser descarregado 
em PDF no site do BVET, www.bvet.admin.ch e www.tiererichtighalten.ch.

• Viveiros apropriados para porquinhos-da-índia e coelhos, por ex. estábulos bambino, podem ser 
adquiridos em www.kleintierstaelle.ch.

• Livros vivamente recomendados: “Cuidados apropriados para a espécie – um direito funda-
mental também para os porquinhos-da-índia“ e “Cuidados apropriados para a espécie – um 
direito fundamental também para coelhos (anão)“, cada CHF 34.–, Kaufmann-Verlag. Estação 
de recolha, viveiro. Telefone para consulta e mediação, Ruth Morgenegg: Tel. 0900 57 52 31 
(CHF 2.13 por minuto), www.nagerstation.ch

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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