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Hospital Veterinário CHINCHILA 
 
 

As chinchilas são Roedores de porte médio (pesando entre 400 e 600 g na idade adulta). São 
originários das encostas semiáridas das montanhas dos Andes. Estes roedores são animais sociais e 
têm atividade predominantemente noturna. 
 
As chinchilas domesticadas pertencem à espécie Chinchilla lanigera e são quase todas 
descendentes de um pequeno grupo de casais importados para o continente Americano nos anos 
20 do século passado. Na Natureza, todas as chinchilas são cinzentas, com o ventre mais claro. No 
entanto, a reprodução seletiva em cativeiro tem permitido o aparecimento de chinchilas de outras 
cores (branco, negro veludo, etc.) com características genéticas especiais. 
 
São animais muito asseados, sem cheiro, muito ativos e que raramente mordem. De facto, 
constituem bons animais de companhia e afeiçoam-se facilmente aos donos. 
A sua esperança média de vida é de 8 a 10 anos, mas alguns animais podem ultrapassar os 18 anos 
de vida. 
 
 

Alojamento e manutenção 
As chinchilas podem ser alojadas em gaiolas grandes de coelho. No entanto, como são animais 
muito ágeis e que gostam de saltar e trepar, aconselha-se uma gaiola mais espaçosa e com vários 
andares. O fundo pode ser sólido e revestido com um substrato de pinho (na forma de aparas ou 
granulado) ou em arame de malha fina (15 x 15 mm). As porções do substrato sujas com urina 
devem ser substituídas diariamente e a gaiola deve ser toda lavada uma vez por semana. Deve 
proporcionar-lhes uma caixa de madeira, colocada na zona mais alta da gaiola, onde os animais 
possam refugiar-se e dormir.  
 
As chinchilas podem ser alojadas isoladamente, aos pares ou em pequenos grupos de animais, 
todos do mesmo sexo ou de um macho com 5 a 10 fêmeas. Por regra, as chinchilas gostam de ser 
manipuladas e devem sair da gaiola regularmente, sob vigilância. Ter atenção que são animais 
muito resistentes ao frio, mas que toleram muito mal temperaturas superiores a 28 ºC. A 
temperatura ideal para esta espécie é de 10 a 20 ºC.  
 
Cerca de 3 a 4 vezes por semana, deve proporcionar um banho de pó à(s) sua(s) chinchila(s). Esse 
pó, que se comercializa especialmente para este fim, é colocado num tabuleiro com 5 a 10 cm de 
altura e uma superfície suficiente para que a chinchila se rebole. O tabuleiro do pó deve ser 
removido após o “banho” (ou ao fim de 10 a 15 minutos), para que não se suje com os dejetos dos 
animais e porque a exposição contínua a este pó pode estar na origem de problemas do foro 
oftalmológico. 
 

 
Alimentação 
Sendo originários duma região fria e seca, as chinchilas evoluíram para tirar o máximo partido 
duma dieta rica em fibra e pouco nutritiva. A base da alimentação destes animais deve ser 
constituída por feno de gramíneas (rabo de rato, cevada, aveia). O fornecimento constante e 
ilimitado de feno é fundamental para a saúde dos dentes e aparelho digestivo das chinchilas. Pode 



 

 

misturar um pouco de feno de alfafa (ou luzerna) ao feno de gramínea, especialmente para os 
animais jovens ou as fêmeas gestantes, mas não deve fornecer feno de alfafa como fonte única de 
fibra para uma chinchila adulta. A dieta é complementada com 1 a 2 colheres de sopa de ração para 
chinchila por dia a cada animal. Também podem ser oferecidas pequenas quantidades de fruta e 
vegetais como recompensa. Evite o fornecimento de alimentos ricos em açúcar (ex. passas de uva 
ou chips de maçã seca) ou em gordura (ex. amendoins e sementes de girassol). 
 
As alterações na dieta destes animais devem ser efetuadas muito gradualmente (ao longo de, pelo 
menos, uma semana), de modo a evitar a ocorrência de distúrbios digestivos. 
Nas lojas de animais de estimação, é muito popular a comercialização de blocos minerais, que 
teoricamente promovem o desgaste dos dentes das chinchilas. Deve ter em atenção que estes 
blocos nada fazem para manter os dentes destes animais saudáveis. 
 
A ação de roer este tipo de objetos apenas favorece o desgaste dos dentes incisivos (situados à 
frente). A dentição duma chinchila é formada por 4 dentes incisivos e 16 molares. Todos estes 
dentes crescem continuamente, ao longo de toda a vida da chinchila (a uma velocidade média de 8 
cm por ano). A saúde dos dentes duma chinchila depende, fundamentalmente, do consumo de 
alimentos fibrosos. 

 
Reprodução 
As chinchilas atingem a maturidade sexual entre os 7 e os 10 meses de idade. A época de 
reprodução prolonga-se de novembro a maio, no hemisfério Norte. No entanto, em cativeiro, as 
chinchilas mantidas no interior e submetidas a iluminação artificial, podem reproduzir-se 
continuamente, durante todo o ano. Se não for reproduzida pela primeira vez em idade jovem, a 
chinchila fêmea pode ter dificuldades no parto, embora estes problemas não sejam tão frequentes 
como noutras espécies de roedores semelhantes. Alguns machos ajudam na criação das crias. Os 
que não o fazem, geralmente não são agressivos para elas, pelo que não é necessário separar o 
casal após o nascimento das crias. 
 
A gestação tem a duração de 105 a 115 dias (em média, 111). As crias nascem com pelo, dentes e 
os olhos abertos. Embora necessitem do leite materno, estão aptas a ingerir alimentos sólidos 
desde o primeiro dia de vida. As ninhadas são, em média, constituídas por duas crias (podendo 
nascer até 6 crias), que podem lutar entre si. O desmame é efetuado entre as 3 e as 6 semanas de 
idade. © 
 


