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que todos os bancos de dados estejam
completos e com os animais microchipa-
dos”, declarou.

IMPLANTAÇÃO — Podendo variar en-
tre 1 cm e 3 cm de comprimento, o micro-
chip costuma ter o tamanho de um grão
de arroz e sua implantação deve ser fei-
ta sempre por um médico veterinário, que
também é responsável por cadastrar o
animal em um banco de dados na internet.

Por meio de um aplicador especial, pa-
recido com uma seringa com agulha, o mi-
crochip é implantado sob a pele do ani-
mal e, de acordo com telma, não oferece
riscos à saúde e normalmente não dói. “o
microchip não oferece risco à saúde do
animal, pois se trata de material biocom-
patível e estéril. a implantação é rápida,
semelhante à vacinação, e deve ser reali-
zada por um médico veterinário. Normal-
mente é indolor. Mas o limiar de dor dife-
re de animal para animal”, explicou.

os microchips têm padronização in-
ternacional e obedecem às normas iSo

11784 e iSo 11785. “o local de implan-
tação é feito entre as escápulas do cão e
do gato. Quando aplicado corretamente
e o microchip a ser implantado obedeça
às normas iSo 11784 e iSo 11785, não
correrá o risco de migrar, pois é reves-
tido por material antimigratório”, acres-
centou telma.

atualmente, esse sistema de identifi-
cação é usado em animais silvestres, ani-
mais de produção, de grande porte e de
companhia, e, de acordo com a veteriná-
ria, não há contraindicação por espécie,
raça, sexo ou estado de saúde.

LEI — Na cidade de São Paulo, a lei
14.483, de 2007, estabelece que todo
pet shop só poderá comercializar cães e
gatos “microchipados”. desde então, ou-
tros municípios também aderiram à prá-
tica como Curitiba, Florianópolis e Porto
alegre, além de outros no interior de São
Paulo e de Santa Catarina.

o microchip também é obrigatório para
o trânsito internacional de cães e gatos.

terça-feira, 4 de junho de 2013

Segundo a veterinária Telma
Paparotto, além de contribuir

para a identificação em caso de
fuga, o aparelho facilita o resga-

te de animais roubados

Ao contrário do
que muitos pensam,
o microchip não
funciona por satélite,
apenas auxilia na
identificação do
animal
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