Cuidado com o calor !
Os Porquinhos-da-índia são muito sensíveis a temperaturas altas e à luz directa do Sol.
Para isso os donos dos Porquinhos devem respeitar algumas regras para que durante o
Verão os porquinhos se sintam confortáveis e sem problemas de saúde. Infelizmente
acontece que todos os anos se ouvem notícias que houve porquinhos que morreram por
excesso de calor.
Os Porquinhos não podem suar. Eles só podem regular a temperatura através das
orelhas e das partes inferiores das patas. Na natureza os porquinhos só estão activos ao ar
livre, de madrugada ao amanhecer e depois durante o anoitecer. No meio do dia, durante
altas temperaturas, os porquinhos passam o dia nos seus esconderijos. Para prevenir
choques de calor é importante manter os animais, no Verão, num local fresco e que não
aqueça muito, sendo o melhor dentro de uma casa com ar-condicionado. Não se deve
colocar a gaiola num sítio onde o Sol bata directamente ( não esquecer o movimento do
Sol durante o dia) ! A gaiola deve ser sempre colocada à sombra. E deve-se ter em
atenção durante os dias quentes o consumo de água, pois naturalmente os porquinhos vão
necessitar de mais água que o habitual e devem-na ter sempre à sua disposição. Nos dias
quentes pode-se colocar um grande azulejo fresco, onde eles podem descansar e para
refrescar uma garrafa de água gelada enrolada numa toalha, de modo a eles roçarem nela
e sentirem o fresco. No entanto, deve-se ter cuidado para não permitir que o porquinho
descanse directamente na garrafa. No caso dos porquinhos de pêlo comprido, o pêlo deve
ser aparado de modo ao porquinho ficar mais confortável. Sinais de choque térmico
podem ser apatia, respiração ofegante, um bater acelerado do coração e a pele tornar-se
muito cor-de-rosa enquanto que os mucos da pele se tornam azuis. No caso de se notarem
alguns destes sinais, o animal deve ser logo levado para um local fresco imediatamente.
O corpo do animal pode ser enrolado numa toalha fria e molhada para que a temperatura
do corpo volte a niveis mais baixos. Caso não se registem melhores deve contactar um
veterinário especialista que lhe pode dar mais algumas indicações sobre o que fazer. Em
último caso podem ser injectados medicamentos que irão regular o sistema circulatório e
podem ser dadas infusões se necessário.
Nós desejamos que o seu Porquinho-da-índia passe o Verão de boa saúde !

