A Alcon é uma empresa 100 % brasileira, instalada no município
de Camboriú, Santa Catarina, desde 1982, onde gera muitos empregos
diretos e indiretos, e participa do crescimento do Brasil.
Com foco sempre voltado para a saúde e bem estar dos seus
pets amigos, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento fazem
da Alcon uma especialista em nutrição animal. Os produtos Alcon
atendem as exigências nutricionais dos pets silvestres e exóticos,
como peixes ornamentais, aves, répteis, roedores e primatas, além de
contribuírem para uma melhor qualidade de vida, uma vez que o
formato e consistência dos alimentos propiciam a distração do pet e
minimizam o estresse.
Os produtos Alcon são distribuídos em todo o Brasil. Sua outra
marca, Labcon, atende o mercado internacional, em vários países que
exigem alto padrão de qualidade. Esta mesma qualidade é oferecida
aos consumidores brasileiros.
Para retribuir a confiança de seus consumidores nestes mais de
30 anos de sucesso, a Alcon oferece informações gratuitas para auxiliar
na criação e manutenção de espécies silvestres e exóticas, através do
jornal Alcon News, de Guias Informativos e das informações contidas
no site. Afinal, sucesso também é ter o consumidor feliz com o seu pet
amigo saudável. Acesse o site e baixe os guias e informativos:
www.alconpet.com.br
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Roedores e Coelhos
Os pequenos roedores e mini coelhos são dóceis, brincalhões e de
fácil manejo. Estas características encantam crianças e adultos e os
tornam excelentes animais de companhia. Este Guia oferece noções
gerais sobre os cuidados que devemos ter com nossos pequenos amigos.
Assim como cães e gatos, os roedores e coelhinhos precisam de carinho e
atenção, já que fazem parte da família. Por isso, quando pensar em
adquirir um, você deve garantir que ele receba todos os cuidados para
que tenha uma vida longa, saudável e feliz.
Cuide bem do seu gracioso amigo e aproveite a sua companhia!

Diferenças entre Roedores e Coelhos
Os coelhos são chamados popularmente de roedores pois também
apresentam o comportamento de roer, e os seus dentes incisivos também
crescem continuamente, mas eles não fazem parte da mesma ordem. Os
coelhos pertencem a ordem Lagomorpha, enquanto os roedores
(hamsters, topolinos, twisters, porquinhos-da-índia e chinchilas)
pertencem a ordem Rodentia.
As principais diferenças entre estas ordens são:

Lagomorpha

Rodentia

Coelhos, lebres e ocotonídeos.

Hamsters, topolinos, twisters,
porquinhos-da-índia, chinchilas,
etc.

Apresentam 4 dentes incisivos.

Apresentam 2 dentes incisivos.

Nos machos observa-se o escroto
na frente do pênis.

Nos machos observa-se o escroto
atrás do pênis.

O pênis não tem ossos.

O pênis tem ossos.
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Origem
A criação destes pequeninos como Pets teve um crescimento
significativo a partir de 1970 e se confirma até os dias de hoje. A criação
de roedores, no entanto, não é uma prática nova. No século XVI, quando
os europeus alcançaram o Império Inca, os porquinhos-da-índia já eram
criados pelos índios nas montanhas andinas. Os espanhóis, ao dominarem
aquele território, se apaixonaram por estes adoráveis animais e a criação
dos porquinhos-da-índia logo foi difundida por toda a Europa.
Os topolinos também tem uma história de criação antiga. Em
1700 os japoneses começaram a criar este pequenino roedor, contudo,
foi apenas no ano de 1880 que a criação desta espécie foi consolidada
pelos ingleses, que o chamam de Fancy Mouse (rato luxuoso).
A origem dos hamsters como animais de estimação é um pouco
mais nova. A espécie foi descoberta no deserto da Síria por um zoólogo,
durante uma pesquisa científica, no ano de 1930. Após um ano de
pesquisas e com amplo domínio sobre a reprodução, eles foram enviados
para a Europa e em seguida para os Estados Unidos. A princípio, os
hamsters eram utilizados exclusivamente em pesquisas cientificas, mas
em seguida começaram a ser criados também como animais de
estimação.

Prepare-se para receber o seu Pet
Antes de adquirir seu animal é muito importante conhecer suas
características, comportamentos e os cuidados necessários, bem como
deixar a casinha do seu novo amigo pronta para recebe-lo.
Quando for adquirir seu novo companheiro procure um criador ou
loja de confiança. Observe o seu estado geral: ele deve estar ativo e
curioso, a respiração não deve estar ofegante, os olhos devem estar vivos
e a pelagem brilhante e sem falhas.
Antes de buscar o seu novo amigo deixe o bebedouro cheio de
água e alimento disponível no comedouro. Ao chegar em casa, o coloque
calmamente na gaiola e o deixe à vontade para explorar sua nova casa.
Esse período de mudanças é muito estressante para os roedores,
por este motivo evite mexer neles nos primeiros dias. Aos poucos se
aproxime da gaiola, permita que ele cheire sua mão, sem fazer
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movimentos bruscos. Com o passar dos dias, comece a
colocar a ração Alcon Club Roedores ou o Petisco
Alcon Club Frutas e Legumes na sua mão e permita
que ele pegue o alimento. Assim vocês começarão a
estreitar os laços de amizade e confiança.

Recintos: Gaiolas e Terrários
Os recintos podem ser de vidro (terrário) ou de grade (gaiola). Os
terrários de vidro são mais higiênicos, seguros para os animais e fáceis de
limpar. Necessitam, no entanto, de uma tampa com ampla ventilação e
que não permita que os animais escapem. Nas gaiolas eles dificilmente
fugirão, mas deve-se ter cuidado em relação ao espaçamento entre as
grades, que deve ser compatível com o tamanho da espécie, para evitar
fugas ou ferimentos. Outro detalhe importante, para os pequenos, como
os hamsters, o fundo da gaiola não deve ser de grade, pois pode causar
ferimentos nas patas.
O recinto deve apresentar o tamanho adequado para a espécie,
ser grande o suficiente para que o Pet possa se exercitar, evitando a
obesidade e o estresse. Não existe tamanho máximo. Quanto maior o
espaço, melhor. Cuidado para não adquirir uma casinha muito pequena.
O ideal é que possua vários andares.
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Espécie

Tipo de recinto

Tamanho mínimo do recinto
(para um exemplar)

Chinchila

Gaiola

60 x 40 x 40 cm

Gerbil

Gaiola ou Terrário

45 x 30 x 40 cm

Hamster

Gaiola ou Terrário

30 x 40 cm (3 andares)

Mini Coelho

Gaiola

60 x 45 x 35 cm

Porquinho-da-Índia

Cercado

100 x 50 x 35 cm

Topolino

Terrário

45 x 30 x 40 cm

Twister

Gaiola

60 x 40 cm (mais de 3 andares)

O exercício é fundamental para manter os roedores e coelhos
saudáveis e evitar a obesidade e seus males. Por este motivo é
importante a presença de brinquedos, rodinhas e outros acessórios.
Outra opção são as escadas, pois eles adoram escalar. Evite acessórios de
madeira, pois acumulam urina e são difíceis de limpar. O material ideal é
o plástico, devido à facilidade de limpeza e resistência.
O fundo dos recintos deve ser forrado com papel toalha ou sepilho
(maravalha), que são pequenas lascas de madeira, produto encontrado
facilmente em lojas especializadas. Este substrato deve ser trocado pelo
menos uma vez por semana.
Os bebedouros devem ser abastecidos com água filtrada. Os
modelos mais indicados são os do tipo niple (chupeta), pois são mais
práticos e higiênicos. Potes com água podem ser tombados facilmente
pelos animais, molhando o substrato e aumentando a umidade do
ambiente, o que pode favorecer o desenvolvimento de problemas de
pele. A ponteira do bebedouro e o comedouro devem ser de metal, para
evitar que os pequeninos roam.
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Alimentação
A alimentação é um dos principais fatores para manter os
roedores e coelhos saudáveis. Uma dieta equilibrada favorece o
metabolismo, evita o desenvolvimento de doenças e mantém os pelos
brilhantes e macios. Além de todos estes benefícios, há o aumento no
tempo de vida destes encantadores Pets.
Atualmente existem no mercado dois tipos de alimentos:
misturas de sementes e rações balanceadas. As misturas de sementes
podem ser atrativas porque apresentam grande presença de gordura. As
sementes também têm carência de vitaminas, minerais e proteínas. O
fornecimento desordenado de gordura e a falta de vitaminas, minerais e
proteínas sobrecarrega órgãos como fígado e rins, prejudica o
metabolismo, afeta o sistema imunológico, favorece o desenvolvimento
de doenças e diminui o tempo de vida dos bichinhos. Outra desvantagem
das sementes é a possível presença de agrotóxicos e aflatoxinas, que
geram infertilidade e, dependendo da concentração, podem até matar.
Em contrapartida, as rações balanceadas Alcon Club Roedores, Alcon
Club Porquinho da Índia e Alcon Club Mini Coelho fornecem a
quantidade ideal de cada nutriente, garantindo saúde, vitalidade e
longevidade a estes pequeninos.

Os alimentos são compostos basicamente por macro e
micronutrientes. Macronutrientes são aqueles requeridos em maiores
quantidades: proteínas, gorduras, carboidratos, fibras e água. Estes são
responsáveis pela formação dos tecidos e fornecimento de energia ao
organismo. Os micronutrientes são aqueles exigidos em quantidades
menores, como as vitaminas e sais minerais. Sua presença é vital, pois
controlam a absorção de oxigênio, eliminação do gás carbônico,
transformação e absorção dos alimentos, excreção das toxinas, inibição
das moléculas que causam danos às células, entre outras atividades.
Quando estes nutrientes não são oferecidos diariamente ou não são
disponibilizados nas quantidades necessárias, o organismo não funciona
adequadamente e começam a surgir patologias.
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Os alimentos Alcon Club Roedores, Alcon Club Porquinho da
Índia e Alcon Club Mini Coelho asseguram alimentação completa, pois
fornecem a quantidade ideal de macro e micronutrientes. Também
apresentam alto teor de Vitamina C e fibras. Em suas formulações são
utilizados ingredientes selecionados e naturais, como alfafa, cenoura e
beterraba, que conferem deliciosos aroma e
sabor. Além de muito atrativo, os alimentos
contêm Ômega 3, nucleotídeos e prebiótico,
que estimulam o sistema imunológico. A
presença de extrato de Yucca ajuda a
reduzir o odor das fezes e urina.
Outras opções de alimentação
balanceada são os tradicionais Alcon
Club Roedores Alimento Extrusado e
Alcon Hamsters Sticks.
O formato diferenciado das rações e suas cores
contribuem para distrair o seu pequeno Pet, minimizando
o eventual estresse do cativeiro. Outra forma de distração
ou enriquecimento ambiental é oferecer Alcon Club
Frutas e Legumes duas vezes por semana. Este
alimento é uma apetitosa combinação de
legumes e frutas desidratadas.
Os dentes dos roedores e coelhos crescem
continuamente e precisam ser desgastados. Além de
ajudar a desgastar os dentes, Alcon Club Alfafa
Sticks é uma excelente fonte de fibra, fornece
vitamina C e contém Extrato de Yucca.
Outra opção para o desgaste dos dentes é
Alcon Club Rodent, um suplemento em forma de bloco
mineral, que fornece cálcio, fósforo e sódio.
Animais que são alimentados com
misturas de sementes precisam receber
suplementação de vitaminas. Labcon
Roevit é um suplemento de vitaminas
adequadamente balanceado para as necessidades dos
pequenos roedores.
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Higiene
Assim como a alimentação de qualidade, a higiene é fator
fundamental na prevenção. Troque o substrato no mínimo uma vez por
semana e limpe o bebedouro e o comedouro diariamente.
Roedores e coelhos são animais muito limpos, lambem as patas e
o corpo como forma de banho. As espécies que possuem rabo não fazem a
higiene desta parte do corpo. Utilize um pano macio úmido para a
limpeza. Quando estão em grupos, é comum limparem um ao outro como
forma de socialização.
Lembre-se que os roedores são animais noturnos e não devem ser
expostos ao sol. Normalmente eles descansam durante o dia e ficam mais
ativos durante a noite.
Os pequenos roedores e os coelhos sofrem com o calor. O indicado
é mantê-los em ambientes com temperatura abaixo de 25 °C.

Reprodução
No período reprodutivo é necessário fornecer material para
construção do ninho. Uma boa opção é o papel toalha.
A gaiola deve ser mantida em local tranquilo e a higiene deve ser
feita com cuidado, evitando ao máximo manipular os filhotes. Estes
cuidados devem ser tomados até o desmame, caso contrário a mãe pode
devorar os filhotes.
Na maioria das espécies os filhotes machos devem ser separados
das fêmeas a partir do desmame. Para identificar o sexo dos animais é
simples: nas fêmeas, além da presença de “tetinhas”, a distância entre a
genitália e o ânus é menor que nos machos.
Durante o período reprodutivo há uma maior demanda
nutricional, por isso é recomendada a suplementação com
Labcon Roevit.
Antes de possibilitar a reprodução, reflita sobre como será a vida
dos filhotes, se ficarão em sua posse ou não. É importante que a
reprodução seja feita com consciência, já que os roedores se
reproduzirem com muita facilidade.
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Espécies mais tradicionais criadas em cativeiro
Chinchila
Nome científico: Chinchilla lanigera
Origem: América do Sul
Peso: 500 a 800 g
Expectativa de vida: 13 anos
Maturidade sexual: 26 semanas
Período de gestação: 16 semanas
Número de filhotes: 2
Desmame: 4 a 6 semanas
Gaiola: 60 x 40 x 40 cm
Dimorfismo sexual: As fêmeas são maiores do que os machos, as orelhas
são mais compridas e arredondadas nas pontas.
Alimentação: Alcon Club Porquinho da Índia
Petisco: Alcon Club Frutas e Legumes
Suplementação de fibras: Alcon Club Alfafa Sticks
Suplementação de vitaminas: Labcon Roevit
Desgaste dos dentes: Alcon Club Alfafa Sticks e Alcon Club Rodent
O primeiro registro sobre as Chinchilas data do século XVI, quando
um padre espanhol as descreve no seu livro sobre os animais da
Cordilheira dos Andes, no Chile. Os índios que lá viviam usavam as peles
destes animais, chamados de Chincha, para produzir as suas roupas.
As Chinchilas são famosas pela pelagem, de beleza e suavidade
única, 30 vezes mais macia que o cabelo humano. Esta característica
impede infestações por pulgas, uma grande vantagem evolutiva. A
renovação dos pelos ocorre a cada 3 meses, por isso é normal serem
encontradas bolas de pelos nas gaiolas.
A cor original das Chinchilas é acinzentada. A cauda mede de 8 a
15 cm. As patas traseiras são mais compridas, permitindo que saltem com
certa facilidade.
O banho deve ser feito com pó de banho específico para roedores,
encontrado facilmente em Pet shops.
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Gerbil ou Esquilo da Mongólia
Nome cientifico: Meriones unguiculatus
Origem: Ásia e Oriente Médio
Peso: 90 g
Expectativa de vida: 3 anos
Maturidade sexual: 9 a 12 semanas
Período de gestação: 24 a 26 dias
Número de filhotes: 6
Desmame: 4 semanas
Gaiola: 45 x 30 x 40 cm
Dimorfismo sexual: Os machos são maiores, apresentam uma distância
maior entre o ânus e a genitália, aproximadamente o dobro da fêmea.
Alimentação: Alcon Club Roedores, Alcon Club Roedores Alimento
Extrusado e Alcon Hamsters Sticks
Petisco: Alcon Club Frutas e Legumes
Suplementação de fibras: Alcon Club Alfafa Sticks
Suplementação de vitaminas: Labcon Roevit
Desgaste dos dentes: Alcon Club Alfafa Sticks e Alcon Club Rodent
Semelhantes aos Hamsters, o Gerbil também tem uma história de
criação nova, que começou em 1930, aproximadamente. Sua vivacidade
encanta e diverte adultos e crianças. O Gerbil adora brinquedos, rampas
e tubos. Outra característica muito apreciada é que ele é bem ativo
durante o dia, e não só a noite como a maioria dos roedores. Ele alterna
períodos de descanso com períodos de intensa atividade.
Sua cor original é marrom dourado com as pontas dos pelos
pretas. Hoje existem várias mutações de cores, como o marrom dourado
com pintas brancas, preto, branco, canela, cinza-amarronzado e albino.
A fêmea é muito territorialista. Não é recomendado manter mais
de uma fêmea por recinto. O Gerbil dominante costuma não aceitar os
outros. Um casal pode ser mantido junto, desde que isso ocorra antes dos
dois meses de idade e não sejam mantidos separados mais do que 24
horas, caso contrário, podem ocorrer brigas. Quando a fêmea é criada
sozinha, ela só aceitará o macho na época de reprodução.
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Hamsters
Os Hamsters são muito apreciados como animais de estimação,
especialmente pelas crianças. Esses simpáticos animaizinhos possuem
duas grandes bolsas faciais, ou “bochechas”, onde carregam comida e
forragem para guardar em sua toca. O nome “Hamster”, aliás, vem da
palavra alemã “Hamsteln”, que significa “armazenar”.
Existem diversas espécies de Hamsters distribuídas por todo o
mundo. Muitas habitam regiões inóspitas, como semidesertos, onde
vivem em tocas que proporcionam abrigo e proteção. Essas tocas se
dividem em túneis e câmaras que são utilizadas para armazenar comida
ou como dormitório.
Poucas espécies de Hamsters são criadas como animais de
estimação. Dentre elas, podemos destacar: Hamster Sírio (Mesocricetus
auratus), Hamster Chinês (Cricetulus griseus), Hamster Roborovski
(Phodopus roborovskii) e Hamster Anão Russo, nas variedades Campbell
(Phodopus campbelli) e Winter White (Phodopus sungorus).
Como são animais noturnos, não possuem uma capacidade visual
muito apurada, porém seu olfato e sua audição são excelentes.
Os Hamsters são animais territorialistas e somente devem ser
mantidos com outro de sua espécie se forem acostumados desde
pequenos. Apesar de serem tipicamente individualistas e dificilmente
demonstrarem afeto, são independentes e precisam de poucos cuidados.
Com higiene adequada, uma gaiola espaçosa, água limpa sempre
disponível e alimentação de qualidade, esses pequenos roedores podem
se mostrar companheiros adoráveis e brincalhões.

19

Hamster Anão Russo
Nome científico: Phodopus sp.
Origem: Ásia
Peso: 22 a 28 g
Expectativa de vida: 2 anos
Maturidade sexual: 8 semanas
Período de gestação: 2 a 3 semanas
Número de filhotes: 3 a 6
Desmame: 3 semanas
Gaiola: 30 x 40 cm (3 andares)
Dimorfismo sexual: Nas fêmeas a distância entre a genitália e o ânus é
bem menor do que nos machos.
Alimentação: Alcon Club Roedores, Alcon Club Roedores Alimento
Extrusado e Alcon Hamsters Sticks
Petisco: Alcon Club Frutas e Legumes
Suplementação de fibras: Alcon Club Alfafa Sticks
Suplementação de vitaminas: Labcon Roevit
Desgaste dos dentes: Alcon Club Alfafa Sticks e Alcon Club Rodent

Hamster Chinês
Nome cientifico: Cricetulus griseus
Origem: China e Mongólia
Peso: 50 a 75 g
Expectativa de vida: 2 a 3 anos
Maturidade sexual: 8 semanas
Período de gestação: 3 semanas
Número de filhotes: 3 a 6
Desmame: 3 semanas
Gaiola: 30 x 40 cm (3 andares)
Dimorfismo sexual: Nas fêmeas a distância entre a genitália e o ânus é
bem menor do que nos machos.
Alimentação: Alcon Club Roedores, Alcon Club Roedores Alimento
Extrusado e Alcon Hamsters Sticks
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Petisco: Alcon Club Frutas e Legumes
Suplementação de fibras: Alcon Club Alfafa Sticks
Suplementação de vitaminas: Labcon Roevit
Desgaste dos dentes: Alcon Club Alfafa Sticks e Alcon Club Rodent
O Hamster Chinês é mais fino e alongado do que os outros
Hamsters, e sua cauda é um pouco maior. Sua coloração é acinzentada.

Hamster Sírio
Nome científico: Mesocricetus auratus
Origem: Oriente médio
Peso: 85 a 120 g
Expectativa de vida: 2 anos
Maturidade sexual: 8 semanas
Período de gestação: 15 a 18 dias
Número de filhotes: 4 a 10
Desmame: 3 a 4 semanas
Gaiola: 30 x 40 cm (3 andares)
Dimorfismo sexual: Nas fêmeas a distância entre a genitália e o ânus é
bem menor do que nos machos.
Alimentação: Alcon Club Roedores, Alcon Club Roedores Alimento
Extrusado e Alcon Hamsters Sticks
Petisco: Alcon Club Frutas e Legumes
Suplementação de fibras: Alcon Club Alfafa Sticks
Suplementação de vitaminas: Labcon Roevit
Desgaste dos dentes: Alcon Club Alfafa Sticks e Alcon Club Rodent
Esta é a espécie mais comumente criada como Pet. A coloração
original é “areia”, que auxilia na camuflagem em ambiente natural, o
deserto. Existem hoje vários padrões de cores: bege, preto, branco,
entre outros.
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Mini Coelho
Nome científico: Oryctolagus cuniculus
Origem: África e Europa
Peso: 600 g a 1,5 kg
Expectativa de vida: 8 anos
Maturidade sexual: 28 a 33 dias
Período de gestação: 3 semanas
Número de filhotes: 3
Desmame: 4 semanas
Gaiola: 60 x 45x 35 cm
Dimorfismo sexual: A região genital nas fêmeas se mostra como um
ponto de exclamação (!). Nos machos lembra dois pontos (:).
Alimentação: Alcon Club Mini Coelho
Petisco: Alcon Club Frutas e Legumes
Suplementação de fibras: Alcon Club Alfafa Sticks
Suplementação de vitaminas: Labcon Roevit
Desgaste dos dentes: Alcon Club Alfafa Sticks e Alcon Club Rodent
Dentre os Mini Coelhos criados no Brasil, temos diversos padrões:
mini angorá, mini belier, mini rex e american fuzzy lop, entre outros.
Meigos e inteligentes, este adoráveis animais encantam pessoas
de todas as idades. São excelentes animais de estimação, pois além de
interagirem muito com os donos, aceitam e dão carinho, não fazem
barulho e não soltam pelos pela casa.
Manter os coelhinhos em gaiola é uma boa opção para quem gosta
de viajar, assim ele já estará acostumado e se sentirá seguro neste
ambiente. Tenha o cuidado de disponibilizar uma gaiola grande o
suficiente para que possam se movimentar confortavelmente. O fundo
pode ter uma grade para passar fezes e urina, mas com espaçamento
adequado para o coelhinho não trancar e machucar as patas. Mantenha
um substrato (sepilho) abaixo da gaiola para coleta das fezes e absorção
da urina, facilitando a limpeza. É fundamental a limpeza diária da gaiola
e utensílios. Outro cuidado muito importante para manter seu bichinho
saudável é solta-lo por no mínimo 2 horas por dia, sempre com a
supervisão de um adulto, para evitar que fuja ou roa fios elétricos e
móveis.
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Quando houver necessidade de segura-los, faça-o pelo dorso.
Nunca segure os coelhos pelas orelhas, o que pode causar ferimentos ou
traumas.
Sua pelagem pode ser de várias cores, como branco, cinza, preto,
marrom e canela. Os coelhos de pelos longos devem ser escovados com
frequência, utilizando uma escova macia.

Porquinho-da-Índia
Nome científico: Cavia porcellus
Origem: América do Sul
Peso: 700 g a 1,2 kg
Expectativa de vida: 8 anos
Maturidade sexual: 4 e 6 semanas
Período de gestação: 60 a 73 dias
Número de filhotes: 3 a 4
Desmame: 1 a 3 semanas
Cercado: 100 x 50 x 35 cm
Dimorfismo sexual: Tanto o macho como a fêmea têm a área genital em
forma de “Y”. Na fêmea, a abertura é proeminente, enquanto no macho
é possível visualizar o pênis e os testículos.
Alimentação: Alcon Club Porquinho da Índia
Petsico: Alcon Club Frutas e Legumes
Suplementação de vitamina C: Alcon Club Alfafa Sticks
Suplementação de fibras: Alcon Club Alfafa Sticks
Suplementação de vitaminas: Labcon Roevit
Desgaste dos dentes: Alcon Club Alfafa Sticks e Alcon Club Rodent
Apesar do nome, o Porquinho-da-Índia não é parente dos suínos,
muito menos originário da Índia. A origem do nome vem da época da
colonização, quando as américas eram chamadas de Índias Ocidentais.
Os espanhóis os levaram para a Europa e de lá se espalharam por todo o
continente, tornando-se animais de estimação.
São dóceis e amáveis, adoram dar e receber carinho. São
inteligentes e respondem quando chamados pelo nome. Adoram
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explorar, por este motivo não os deixe soltos sem supervisão.
Apresentam uma grande variedade de cores e padrões de
pelagem. Existem 13 raças ou subespécies: American, American satin,
Abyssinian, Abyssinian satin, Peruvian, Peruvian satin, Silkie, Silkie satin,
Teddy, Teddy satin, Texel, Coronet e White crested.
São pacíficos e vivem melhor na companhia de outros da mesma
espécie. Para que vivam bem, disponibilize espaço suficiente e
mantenha sempre um número maior de fêmeas do que de machos. O
ideal é serem mantidos em cercadinhos específicos para a espécie,
podendo ser só térreo ou com mais de um andar, com rampas entre eles.
Disponibilize tocas e brinquedos, pois adoram brincar e se distrair. Para o
substrato são utilizados tapetes higiênicos de cães e gatos, cobertos por
tecido soft, que deve ser higienizado com frequência. Não utilize o
tapete higiênico sem o tecido, pois eles podem roer o tapete e o gel pode
fazer mal para eles.
As fêmeas entram no cio a cada 15 dias durante todo o ano, com
duração de até 48 horas. Se você tiver machos e fêmeas juntos, cuidado
para que as fêmeas não tenham muitas gestações seguidas. Além de
desgasta-la, isso poderá trazer problemas de saúde.
Os Porquinhos-da-Índia não metabolizam a vitamina C, portanto
essa tem que ser fornecida na alimentação. Nesse sentido é fundamental
utilizar a ração Alcon Club Porquinho da Índia, que apresenta a
quantidade ideal de vitamina C e demais nutrientes. Também deve ser
oferecido Alcon Club Alfafa Sticks, alimento rico em vitamina C e que
também auxilia no desgaste dos dentes.

Topolino
Espécie: Mus musculus
Origem: Ásia (Índia)
Peso: 10 a 21 g
Expectativa de vida: 12 meses
Maturidade sexual: 45 dias
Período de gestação: 21 dias
Número de filhotes: 3 a 8
Desmame: 4 semanas
Gaiola: 45 x 30 x 40 cm
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Dimorfismo sexual: Nos machos a distância entre o orifício do órgão
sexual e do ânus é cerca de três vezes maior que nas fêmeas.
Alimentação: Alcon Club Roedores, Alcon Club Roedores Alimento
Extrusado e Alcon Hamsters Sticks
Petisco: Alcon Club Frutas e Legumes
Suplementação de fibras: Alcon Club Alfafa Sticks
Suplementação de vitaminas: Labcon Roevit
Desgaste dos dentes: Alcon Club Alfafa Sticks e Alcon Club Rodent
O Topolino é um pequeno camundongo doméstico, muito popular
nos EUA e Europa, que tem ganhado espaço no Brasil. Ele tem orelhas
grandes, olhos pequenos, nariz pontudo e rabo comprido. Sua pelagem é
curta e apresenta diversos padrões de cores, sendo os mais comuns o
branco e o preto. São animais sociáveis, que podem conviver em
colônias. São extremamente dóceis e de fácil manipulação, no entanto,
evite deixa-los nas mãos de crianças sem supervisão de um adulto, pois
eles podem fugir.
É um animal ágil e possui um excelente senso de equilíbrio. A
cauda é fundamental nessa tarefa, pois auxilia quando ele esta correndo
e escalando. O olfato é altamente desenvolvido, utilizado para localizar
o alimento ou perceber predadores. Este sentido também está presente
em algumas atitudes comportamentais, como ao cortejar seu par. A
audição é igualmente bem desenvolvida, sensível ao ultrassom e sons
agudos. Por ter hábito noturno, sua visão é menos apurada.
A expectativa de vida destes pequenos roedores é relativamente
curta, cerca de 12 meses. Pode viver por até 18 meses quando a
alimentação oferecida é adequada e o ambiente em que vive é limpo,
tranquilo e apresenta diversas possibilidades de atividades.
Existem dois tipos básicos de recintos para os Topolinos: gaiolas e
terrários. As gaiolas devem ter grades estreitas, caso contrário ele
poderá fugir. As rodinhas, túneis e outros brinquedos são fundamentais,
pois possibilitam que o Topolino se exercite, minimizando o estresse e
aumentando a expectativa de vida.
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Twister ou Mecol
Espécie: Rattus norvegicus
Origem: Ásia (Índia)
Peso: 250 a 450 g
Expectativa de vida: 2 a 4 anos
Maturidade sexual: 60 a 90 dias
Período de gestação: 3 semanas
Número de filhotes: 7 a 12
Desmame: 4 semanas
Gaiola: 60 x 40 cm com pelo menos 3 andares
Dimorfismo sexual: Nos machos a distância entre o orifício do órgão
sexual e do ânus é maior que nas fêmeas.
Alimentação: Alcon Club Roedores e Alcon Club Roedores Alimento
Extrusado
Petisco: Alcon Club Frutas e Legumes
Suplementação de fibras: Alcon Club Alfafa Sticks
Suplementação de vitaminas: Labcon Roevit
Desgaste dos dentes: Alcon Club Alfafa Sticks e Alcon Club Rodent
O Twister, também conhecido como Mecol, é um dos mais
inteligentes e interativos entre os roedores criados como animais de
estimação. Independente e comunicativo, ele é ideal para quem quer
como Pet um roedor um pouco maior. Sua criação é mais comum nos EUA
e na Europa, onde existem muitas exposições e campeonatos. Existem
duas variedades de Twister: o Dumbo e o Hairless, com mais de 25
padrões de cores.
Como a maioria dos roedores, o Twister tem hábitos noturnos e
deve ser manuseado com cuidado. Apesar de ser dócil, pode morder caso
se sinta ameaçado. Um comportamento peculiar da espécie é que tanto
os machos quanto as fêmeas costumam demarcar o território urinando
nos objetos.
Como os Twister costumam viver em colônias, é indicado ter no
mínimo um casal. Começam a se reproduzir a partir de 3 meses de idade,
e podem ter em torno de 8 gestações por ano. Durante a amamentação,
as fêmeas e os filhotes devem ficar em local tranquilo e longe de outros
animais. Manuseie a gaiola o menos possível, pois a fêmea pode ficar
assustada e abandonar os filhotes ou até mesmo come-los. Deixe comida
e água sempre disponível.
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