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aexperiência de ter um animal de
estimação desaparecido é, no mí-
nimo, angustiante. Cartazes espa-

lhados pelo bairro, anúncios no jornal e
a busca constante pelas ruas fazem da
procura uma corrida contra o tempo. Bom
seria se, ao dar falta do animal, o proprie-
tário pudesse ligar para o celular do fujão
e pronto! infelizmente, isso ainda não é
possível. ainda. No entanto, a tecnologia
já permite que cães, gatos e outros ani-

mais desaparecidos sejam encontrados
com muito mais facilidade.

o ‘anjo da guarda’ em ques-
tão é o microchip, um microcircui-

to eletrônico inserido em cápsula de bio-
vidro cirúrgico. Esse aparelhinho, que é
implantado sob a pele, armazena infor-
mações relacionadas ao animal e pode
ser ‘lido’ por um dispositivo de varre-
dura (scanner). Funciona assim: quando
um bichinho está sendo monitorado, o
leitor emite sinais de radiofrequência e
ativa o microchip, que envia de volta ao
leitor um número exclusivo de identifica-
ção. Esse número é então usado para en-
contrar as informações relacionadas ao
pet em um banco de dados na internet. É
como um rg eletrônico.

ao contrário do que muitos pen-
sam, o microchip não funciona

por satélite e é preciso que o
animal seja levado por quem
o encontrar a um centro de
zoonoses ou clínica que pos-

sua o dispositivo leitor. “o mi-
crochip não é gPS. Ele apenas

auxilia na identificação do
animal”, explicou telma
Paparotto, médica vete-
rinária e diretora do labo-

ratório animal Labor.

Segundo a veterinária, além de
contribuir para a identificação em
caso de fuga, o aparelho facilita o
resgate de animais roubados quando
houver falsa declaração de proprie-

dade. “roubo de animais é outra situ-
ação em que o microchip dá uma ajuda
preciosa. Serve como um atestado de

que determinado cão seja o mesmo ani-
mal em questão”, explicou.

ainda de acordo com telma, o micro-
chip pode auxiliar também na redução
do abandono, “desde que haja penalida-
de para quem pratica esse ato e desde

O implante de microchip auxilia no resgate de animais perdidos ou roubados, além de
contribuir para a posse responsável. atualmente, esse sistema de identificação é usado
em animais silvestres, de grande porte e de companhia
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