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PARECER Nº 1611/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 355/2017. 

O presente projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Rinaldi Digilio, dispõe sobre a 
liberação de entrada de animais de estimação em hospitais públicos para visitas a pacientes 
internados e dá outras providências. 

A entrada de animais de estimação deverá obedecer a critérios estabelecidos no 
projeto de lei, tais como permissão da comissão de infectologia do hospital, autorização do 
médico responsável pelo paciente e agendamento prévio. Ademais, os animais de estimação 
deverão estar higienizados, com a vacinação em dia e transportados em recipientes 
adequados ou em guias presas por coleiras e, se necessário, com enforcador e focinheira. 

Em sua justificativa, o autor argumenta que "estudos que vêm sendo realizados desde 
a década de 1960 indicam que o contato do paciente com o seu animal de estimação, ou até 
mesmo com um animal desconhecido, pode trazer melhoras de saúde e qualidade de vida, que 
vão desde a redução na pressão sanguínea e nos batimentos cardíacos até a sensação de 
felicidade e relaxamento". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura, nos termos do substitutivo apresentado a fim de adequar o 
projeto de lei para torná-lo autorizativo para o Poder Executivo, bem como à melhor técnica de 
elaboração legislativa. 

Vários estudos indicam que o contato com animais de estimação ajudam na 
recuperação dos pacientes. 

Na cidade de São Paulo, o Hospital Albert Einstein, desde 2011 já permite a visita de 
animais de estimação aos seus donos internados, conforme comprova a notícia veiculada na 
página eletrônica do hospital (Hospital Israelita Albert Einstein. Cardiologia Einstein recebe 
primeira "visita pet". Disponível em: 

<https://www.einstein.br/especialidades/cardiologia/noticias/cardiologia-einstein-recebe-
primeira-visita-pet>. Consultado em: 26/09/2017): 

"Em abril (de 2013), pela primeira vez um paciente da Cardiologia Einstein recebeu a 
visita de seu animal de estimação. A notícia ganhou destaque no Bom dia Brasil, noticiário da 
Rede Globo de televisão. O hospital já recebeu cerca de 40 animais de estimação. 

Milka, cão da raça maltês, visitou seu dono, o advogado Attilio Ricotti Junior, internado 
no Centro de Cardiologia Einstein com problemas cardíacos. Fiquei comovido. Nós temos um 
carinho muito grande por eles. Isso é uma terapia maravilhosa, afirmou Junior. 

O impacto positivo na recuperação do paciente é ressaltado pelo cardiologista Marcos 
Knobel, médico do advogado. "Os pacientes sentem falta do convívio familiar e os animais de 
estimação estão inseridos (família)", diz Knobel. "Há um impacto positivo. (Ao vê-la), o 
semblante e a frequência cardíaca mudaram. A pressão, que estava elevada, normalizou." 

O Hospital Israelita Albert Einstein é o primeiro da América Latina certificado pelo 
Planetree, organização americana sem fins lucrativos, que reconhece as instituições de saúde 
que oferecem serviços centrados no paciente, em ambientes saudáveis e propícios para a cura 
- entre eles, a visita de animais de estimação aos pacientes internados". 

Fonte: Dr. Marcos Knobel, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein 



Publicado em: 02/05/2013. 

Também vale ressaltar a iniciativa do Grupo de Trabalho de Humanização - GTH, do 
Hospital São Paulo, que através do Projeto Amicão, implantado em 2006, levava o cachorro 
Joe para ter contato com os pacientes da pediatria, da psiquiatria e da unidade dos adultos, 
onde visitava principalmente os idosos (Fonte: Hospital São Paulo. Disponível em: 
<http://www.hospitalsaopaulo.org.br/sites/humaniza/p03.htm>. Consultado em: 26/09/2017). 

O projeto tinha como objetivos: 

* Proporcionar aos pacientes e crianças uma experiência que difere da austeridade do 
ambiente hospitalar; 

* Estimular a atividade motora em crianças /idosos; 

* Diminuir a ansiedade e o estresse de pacientes e familiares; 

* Estimular a socialização entre pacientes, familiares e profissionais da saúde; 

* Liberar tensões da equipe de trabalho. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher pode explanar com 
mais clareza sobre os pontos positivos e negativos da propositura. 

Tendo em vista que, a princípio, o projeto de lei não implicará em custos adicionais e 
nem o aumento do quadro de funcionários dos hospitais, e levando-se em conta os aspectos a 
serem analisados por este colegiado, quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública 
manifesta-se favorável ao projeto de lei, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 08 de novembro de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (P SDB) - Vice-Presidente - Relator 
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Alfredinho - (PT) 

Antônio Donato - (PT) 
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Patrícia Bezerra - (PSDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/11/2017, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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