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Protocolo n°: 25405 
Em: 04/02/2019 -17:21:05

( X ) Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a liberação de entrada de animais de estimação nos 
estabelecimentos de saúde da rede pública e privada para visitas a pacientes

Art. 1o Fica permitida a entrada de animais de estimação nos estabelecimentos de saúde em 
' hospitais públicos e privados, para visitas de pacientes internados. Para efeitos dessa Lei,
* copsidera-se animais de estimação todos os tipos de animais que possam entrar em contato com 
*: os humanos sem proporcionar-lhes perigo, além daqueles utilizados na Terapia Assistida de 
'Animais (TAA) como cães, gatos, pássaros, coelhos, chinchilas, tartarugas, hamsters, outras
* espécies devem passar pela avaliação do médico responsável pelo paciente, que avaliará de 
acordo com o quadro clínico do mesmo.

Art. 2o O ingresso de animais para visitar pacientes internados deverá ser agendado junto à 
administração do hospital, respeitando a solicitação do médico, os critérios estabelecidos pela 
instituição e observar os dispositivos desta Lei.

§ 1:° O ingresso de animais de que trata o caput somente poderá ocorrer quando em companhia 
■^•S’lgum familiar do visitado ou de pessoa que esteja acostumada a manejar o animal.

§ 2o O transporte dos animais dentro do ambiente hospitalar deverá ser realizado em caixas de 
transporte, de acordo com o tamanho e a espécie de cada animal visitante, ressalvado o caso de 
cães de grande porte que devem estar em guias presas por coleiras e, se necessário, de 
enforcador e focinheiras.

Art. 3o O ingresso de animais poderá ser impedido em setores e casos especiais, por determinação 
e orientação médica, ou pela autoridade máxima do órgão.

Art. 4o Os estabelecimentos criarão normas e procedimentos próprios para organizar o tempo e o 
local de permanência dos animais para a visitação dos pacientes internados.

§1° A presença do animal se dará mediante a solicitação e autorização do médico responsável pelo 
paciente.

§2° O local de encontro do paciente com o animal ficará a critério do médico e administração do 
estabelecimento.
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Art. 5o Os animais de estimação para a visita deverão apresentar laudo veterinário atestando as 
boas condições de saúde do animal, acompanhado da carteira de vacinação atualizada, com a 
anotação da vacinação múltipla e antirrãbica, assinada por médico veterinário com registro no 
órgão regulador da profissão.

Art. 6o Esta lei entrará em vigor sessenta dias após sua publicação para as devidas adequações 
das instituições e estabelecimentos.

Justificativa:
A presença de animais em hospitais como parte no tratamento de pacientes, comum em países 
como Estados Unidos e Inglaterra, ainda engatinha no Brasil. Os benefícios da relação entre 
homens e animais para a saúde não é novidade para a ciência. A Terapia Assistida por Animais 
(TAA), também conhecida por pet terapia, zooterapia ou terapia facilitada por animais é uma prática 
realizada por profissionais da área de saúde, com o objetivo de promover o desenvolvimento físico, 
psíquico, cognitivo e social dos pacientes. Especialistas afirmam que, durante o TAA há produção e 

eração de hormônio endorfina no corpo do paciente, o que resulta na sensação de bem-estar e 
.Êlaxamento, assim como a diminuição da pressão arterial e o nível do hormônio cortisol.
Tal proposta vem sido aceita em diversos municípios e estados, como o caso do município de 
Bento Gonçalves (RS) que já possui Lei Municipal.

t
Sala Antônio Libório Bervian, em 04 de fevereiro de 2019.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB
Espaço reservado a

Diretória de Expediente

Sala Antônio Libório Bervian, em 04/02/2019.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB

Espaço reservado a Diretória de Expediente
N°: Hora:
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
22/2019

Matéria: PLL 004/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROJETO DE 
LEI. AUTORIA DE VEREADOR. DISPÕE SOBRE A 
LIBERAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NOS 
ESTABELECIMENTOS DE SÁUDE PÚBLICO E 
PRIVADO SITUADOS NO MUNICÍPIO DE 
CARAZINHO. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS 
INEXISTENTES. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante ao 
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n° 004, de 04 de 
fevereiro de 2019, de autoria de vereador, que Dispõe sobre a liberação de entrada de 
animais de estimação nos estabelecimentos de saúde da rede pública e privada para 
visitas a pacientes.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei permite a entrada de animais de estimação nos 
estabelecimentos de saúde em hospitais públicos e privados. Dispõe que o ingresso de 
animais para visitas deverá ser agendado junto à administração do hospital e que 
dependerá da companhia de algum familiar ou de pessoa que esteja acostumada a 
manejar o animal. Informa que o transporte dos animais ocorrerá, quando possível, em 
caixas de transporte, e, se necessário, com o uso de enforcador e focinheiras. Aduz que 
as visitas ficam condicionadas à apresentação de laudo veterinário e de carteira de 
vacinação. Menciona, por fim, que a lei entrará em vigor passados 60 (sessenta) dias da 
data de sua publicação.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver 
nítido interesse local1. Já em relação à iniciativa legislativa, há que se dizer, primeiro, 
que este Procurador passa, aqui, a adotar o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal - STF.

(CF/1988): Art. 30 Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
(LOM) Art. 18 - Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do 
Município, especialmente sobre:
[...]
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
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Exp!ica-se.

A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo está 
ligada à criação de cargos, funções e regime jurídico dos servidoresumbilicalmente

públicos e à criação, estruturação e atribuições de secretarias e órgãos da Administração 
Pública, conforme consta na Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB e, por 
simetria, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul - CERGS e na Lei Orgânica do 
Município de Carazinho - LOM2.

A vedação ao aumento de despesas, por sua vez, encontra-se 
restrita às matérias privativas do Chefe do Poder Executivo3 (matéria também constante 

leis estaduais e nas lei orgânicas municipais), de sorte que a criação de despesas ao 
Poder Executivo por parte de vereador quando da proposta de lei, por si só, é incapaz de 
caracterizar o vício de iniciativa, a menos que faça referência aos servidores públicos e/ou 
organização administrativa.

nas

Nesse sentido seguem dois precedentes advindos do STF, senão
veja-se:

2 (CF/1988): Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentaria, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; /Redação dada pela Emenda Constitucional n° 18, de 19981
d) organização do Ministério Público e da Defensoría Pública da União, bem como normas gerais para a organização do 
Ministério Público e da Defensoría Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n° 32. de 20011
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma 
e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional n° 18. de 19981
§ 2o A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por 
cento dos eleitores de cada um deles.
(CE): Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n.° 67, de 17/06/14)
II - disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, e reforma 
ou transferência de militares para a inatividade;
c) organização da Defensoría Pública do Estado;
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.
(LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções.

3 (CF/1988): Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3o e § 4o;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos 
Tribunais Federais e do Ministério Público.
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Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser 
proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 
previstas, em numerus clausus, no art. 61 da Constituição do Brasil - matérias relativas ao 
funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere a servidores e 
órgãos do Poder Executivo. Precedentes. [ADI 3.394, rei. min. Eros Grau, j. 2-4-2007, 
P, DJE de 15-8-2008.]

Art. 2° da Lei gaúcha 11.369/2001. Cadastro de contratações temporárias. Criação de 
procedimentos administrativos que devem ser observados pelo Poder Executivo na 
contratação de servidores temporários. (...) As normas impugnadas, decorrentes de emendas 
parlamentares, estabelecem o procedimento a ser adotado pelo Poder Executivo estadual 
para a realização de inscrições no cadastro de contratações temporárias, tema não incluído 
entre aqueles cujos projetos de lei são de iniciativa privativa do governador do Estado. [ADI 
2.583, rei. min. Cármen Lúcia, j. 1°-8-2011, P, DJE de 26-8-2011.]

Fácil perceber que a Corte Suprema, além de entender que não há 
vícios de iniciativa para todo e qualquer projeto de lei de parlamentar que crie despesas ao 
Poder Executivo, também entende não haver vícios quando tais projetos estabeleçam 
procedimentos administrativos, desde que desvinculados das matérias de competência 
privativa do Chefe do Poder Executivo.

Não se permite mais fazer, por assim dizer, um juízo de valor 
abstrato, desprovido de senso crítico e baseado numa interpretação cega aos projetos de 
leis apresentados por parlamentares. Ao contrário, há que se realizar um detalhado estudo 
para cada caso protocolado nesta Casa, para só então tomar partido quanto à existência 
ou não de vício de iniciativa.

Lançadas tais premissas e lendo cada artigo do projeto de lei 
apresentado, em nenhum momento se evidencia que o vereador tratou de regime jurídico 
de servidores públicos e/ou de criação, atribuições e estruturação de secretarias e órgãos 
da Administração Pública Municipal; ao contrário, mantém o Poder Executivo o poder- 
dever de regulamentar a futura lei em sua íntegra.

No mais.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) reconhece a saúde 
como direito social (art. 6o, caput), reservando uma seção específica para o tema, em que 
se reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e económicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos (art. 196).

Em sede infraconstitucional, a Lei Federal n° 8.080/1990, que 
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, refere quem também dizem 
respeito à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social.

A política social visada pela proposição em comento parece, 
justamente, ir ao encontro desse objetivo de promoção do bem-estar físico e mental das 
pessoas, o que, por si só, já deve ser motivos de aplausos, sem contar que a proposta 
acaba por intensificar o próprio poder-dever do Município.

'A
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POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, este Procurador opina 
pela viabilidade técnico-jurídica do PLL n° 004/2019.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 06 de fevereiro de 2019.

LUÍS FERNANDO BOURSCHEID 
Procurador do PodemJegislativo 

Matríclijla 50020 
OAB/RS 93.542

m
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COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 021/2019 
Projeto de Lei: PLL 004/19 
Autor: Ivomar de Andrade
Ementa: Dispõe sobre a liberação de entrada de animais de estimação nos 
estabelecimentos de saúde da rede pública e privada para visitas a pacientes.
Relator: João Pedro Albuquerque

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Ivomar de Andrade, tramita nesta 

Casa Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa 
acima citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o 
referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado 
parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Favorável ao Projeto sobre viés de interesse coletivo.
4. Por tal razão, VOTA o Relator de acordo ao Projeto de Lei.
5. Os demais Vereadores Votaram de acordo.

Sala de Reuniões Antônio LípÓJÍo Berviân, 13 de fevereiro de 2019.

Vereador Gilson Haubert 
Presidente

Vereadõrxenenfe Costa
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Assunto- Referente ao PLL 004/18.

Excelentíssimo Senhor Presidente-

Solicito que seja enviado ofício ao Hospital de CamSaede Carazinho, aos 
cuidados da Senhora Larissa Rosa Giacomelli, conforme solicitação do Vereador Erlei 
Vieira Vice Presidente da Comissão de Justiça e Finanças, referente ao Projeto de Lei 
004/19 de autoria do Vereador Ivomar de Andrade, que dispõe sobre a liberação de entrada 
de animais de estimação nos estabelecimentos de saúde da rede pública e privada para 
visitas a pacientes, para que manifeste a posição do Hospital em relaçãi esmo.

z^Uian Pedroso / 
Presidente da GJF

A Sua Excelência o Senhor 
Daniel Weber
Câmara Municipal de Carayinho
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, Hospital de Caridade hO^iUçUUx de CarazinHo
Res.4
Ass.:.

Carazinho, 26 de fevereiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Daniel Weber 
Carazinho - RS

Resposta ao ofício OD. N° 041/2019£

3 *2 u: ^m O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO - HCC, vem 
respeitosamente a Vossa presença, primeiramente cumprimentar-lhe e 
informar de acordo com o solicitado no ofício acima enumerado, quanto a 
posição deste hospital ao Projeto de Lei 4/2019, que dispõe sobre a entrada 
de animais de estimação nos estabelecimentos de saúde da rede pública e 
privada.

o .2 lU »
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A terapia assistida por animais de estimação é de alta relevância, se 
reconhece como positiva a inciativa da Câmara de Vereadores em tratar 
deste importante tema, porém, a posição do HCC é contrária a 
implementação desta legislação que visa regulamentar a visitação de animais 
de estimação no ambiente hospitalar, tendo em vista a impossibilidade 
económica e também técnica do nosocômio atender eventual demanda neste 
sentido.
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Ocorre que a média geral de dias que os pacientes ficam internados no 
HCC é de apenas 04 dias, ou seja, considerada uma média de permanência 
baixa que não justificaria a visitação de animais de estimação aos pacientes.

Por outro lado, o Hospital possui 150 leitos, com média mensal de 750 
internações. Logo, para que seja possível viabilizar a todos que se internam a 
possibilidade de receber a visita de seu(s) animal(is) de estimação, haveria 
necessidade da contratação de equipe técnica capaz de controlar a visitação, 
inspecionar e verificar os requisitos mínimos necessários à entrada de 
animais em ambiente hospitalar. E tais contratações, financeíramente, neste 
momento, são impossíveis de serem realizadas. Ademais, haveria 
necessidade de contratação extra de funcionários de higienização, pois 
animais defecam e urinam em quaisquer lugares, impondo que a limpeza em 
ambiente hospitalar seja imediata.
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O mais Comunitário dos Hospitais.
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Também, muitos dos pacientes internados são acamados, ou seja, sem 
possibilidade de locomoção própria, e considerando ainda que mantemos 
acomodações coletivas, em que até 5 pacientes dividem o mesmo quarto, 
entendemos que seja inviável que alguns pacientes possam receber a visita 
de seus animais de estimação, pois estariam impondo aos demais pacientes 
a presença de um animal no quarto.

Ainda do ponto de vista técnico, é importante informar que o índice de 
infecção hospitalar do HCC é baixíssimo, levando em consideração os valores 
preconizados peio Ministério da Saúde e que para atingir esse índice baixo, 
há uma serie de cuidados e procedimentos adotados pelo HCC e que teriam 
que ser revistos com assunção de riscos aos pacientes, considerando que em 
sua maioria, possuem sistema imunológico abalado, sujeitando-os à 
adquirirem doenças transmitidas pelos animais, desde uma simples alergia à 
pelos, até uma doença mais complexa como a toxoplasmose.
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Finalmente, se reconhece que a terapia assistida por animais pode 
trazer benefícios ao pacientes, mas, os animais não necessitam ser 
especificamente de estimação de cada paciente, podendo a terapia ser 
realizada com animal especifico treinado e condicionado sanitariamente para 
tal finalidade.
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Sem mais, subscrevemo-nos.0)

Atenciosamente.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
cauunbO'RS

OAE 021/1# Carazinho, 21 de fevereiro de 2019
municipal

CAi’vrMff/s,

de c2VM^OfOCo/o
Hora nAssunto- Referente ao PLL 004/1^) n'

2 6 FEV. 2019
Excelentíssimo Senhor Presidente:

Solicito que seja enviado oficio para a Secretaria ^unicipãí-de-iá^nfe, 
Vigilância Sanitária e para a 6a Coordenadoria Regional de Saúde, conforme solicitação 
do Vereador Erlei Vieira Vice Presidente da Comissão de Justiça e Finanças, referente 
Projeto de Lei 004/19 de autoria do Vereador Ivomar de Andrade, que dispõe sobre a 
liberação de entrada de animais de estimação nos estabelecimentos de saúde da rade 
pública e privada para visitas a pacientes, para que manifeste sua posição em relai 
mesmo. / s

ao

ao

^ Gian Pádroso 
Presideçfte da CJF

A Sua Excelência o Senhor 
Daniel Webex
Câmara Municipal de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARASHHO-RS

OD N° 83/2019
Carazinho, 27 de fevereiro de 2019.

A Secretária de Saúde Anelise Schell Almeida 
Av. Pátria, ng 736, bairro: centro 
99500000-Carazinho

Assunto: Projeto de Lei 004/19.

Prezado (a) Senhor {a),

Solicito que seja enviado para a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância 
Sanitária, e para a 6^ Coordenadoria Regional de Saúde, conforme solicitação do Vereador Eriei 
Vieira, Vice Presidente da Comissão de Justiça e Finanças, referente ao Projeto de Lei 004/19 de 
autoriado Vereador Ivomar de Andrade, que dispõe sobre a liberação de entrada de animais de 
estimação nos estabelecimentos de saúde da rede pública e privada para visitas a pacientes, 
para que manifeste sua posição em relação ao mesmo.

Atenciosamente,

IA/\
DANIEU WEBER 

Presidente

OêitímÉQmmúdi Saútís 
Kwebkto
Hora: LO Ml

CVA ,

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SAÚDE 
6“ COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 

SERVIIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Passo Fundo, 11 de março de 2019.Oficio n° 06/2019 - VISA/63 CRS

Prezado (a) Senhor (a)

Ao cumprimentá-lo cordialmente, o Serviço de Vigilância Sanitária - 

VISA/63 CRS, vem através deste responder sua solicitação sobre a liberação de 

animais de estimação em estabelecimentos de saúde no município de Carazinho.

Esclarecemos que faz parte da VISA o Controle de Infecção nos 

Estabelecimentos de Saúde, que conta com inúmeras legislações consolidadas 

sobre o controle de infecção nestes serviços a começar pelo Art. 2 da Portaria 

Federal n° 2616/98 que fala do Programa de Controle de Infecção como todas as 

ações mínimas necessárias, a serem desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, 

com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções 

dos hospitais com elaboração de normas e rotinas visando limitar a disseminação de 

agentes infecciosos e estabelecer normas para a prevenção e controle das 

infecções hospitalares.

A VISA relata também que em 2011 foi publicada a RDC n° 63, que 

dispõe sobre as Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, 

fundamentada na “redução e controle dos riscos aos usuários e meio ambiente”. 

Esta normativa afirma que o serviço de saúde deve estabelecer estratégias e ações 

voltadas para a segurança do paciente com ações de prevenção e controle de 

eventos adversos relacionados a assistência a saúde, que os serviços devem 

manter os ambientes limpos e livres de resíduos e odores incompatíveis com a 

atividade e ainda devem garantir a qualidade dos processos de desinfecção e 

esterilização de equipamentos e materiais.

A RDC n° 36 de 2013 versa sobre a segurança do paciente em 

serviços de saúde, estabelecendo que os serviços devem constituir o Núcleo de 

Segurança do Paciente - NSP e promover ações para a gestão de riscos no serviço 

de saúde.
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A VISA ressalta que serviços de saúde atendem a pacientes com 

inúmeros problemas de saúde, realizando diagnóstico e tratamento destas questões 

com diversos graus de severidade. Serviços que devem atender as legislações que 

preveem o controle dos riscos, riscos existentes pelas próprias atividades ex: 

infecciosos, cirúrgicos, procedimentos (endoscopias, raios X, etc). Outrossim 

sabemos que é difícil os serviços manterem controlados estes riscos, pois são 

frequentes os casos de infecção associados aos cuidados na saúde.

A VISA também prevê o controle de vetores nos serviços de saúde 

com programas robustos de desinsetização e desratização, além de barreiras físicas 

de controle. Diante do exposto, da complexidade da assistência à saúde e dos riscos 

deste atendimento, a VISA entende que a liberação de animais de estimação nos 

serviços de saúde é inadequado. Encaminha-se em anexo, parecer da Divisão de 

Vigilância Sanitária - DVS sobre o tema.

Certos de sua atenção, nos colocamos a disposição.

Atenciosamente.

Ivlaria Aparecida Frozza 

Coordenador NUREVS 

6 a CRS - Passo Fundo

nrTJõrvana an

FISCAL - VISA/68 CRS

Vandej^éi Rbmos do Amáral 

Delegado Regional de Saúde 

6a CRS - Passo Fundo

A/C

limo Sr.

Daniel Weber
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM ESTABELECIMENTOS EM SAÚDE

A partir do recebimento do OF.CC/SL 1033, o qual solicita análise e 

manifestação sobre o Projeto de Lei n° 347/2015 que dispõe sobre a 

permissão para a visitação de animais domésticos e de estimação em 

hospitais privados, públicos contratados, conveniado e cadastrados no 

Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Rio Grande do Sul, 

consideramos que:

- 75% das espécies de patógenos emergentes são zoonóticos. 
Zoonose, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), é uma infecção 

ou doença infecciosa transmissível, em condições naturais, dos animais 

vertebrados ao homem;

- os animais podem servir como potenciais reservatórios de 

microrganismos multirresistentes no ambiente hospitalar, acarretando risco 

de transmissão de infecções aos pacientes hospitalizados; além de possíveis 

transmissores de zoonoses e parasitoses;

- o contrário também pode ocorrer, microorganismos com 

resistência aos antimicrobianos usuais podem ser transmitidos de pessoas 

para os animais, promovendo a colonização dos animais por esses agentes. 

Esses animais podem veicular o agente para fora do ambiente hospitalar, 

servindo como reservatórios e disseminadores de patógenos, contaminando 

outros animais e pessoas;

- o exame clínico veterinário, por si só, não garante a inocuidade 

animal a todos os agentes capazes de causar infecções hospitalares ou 

outras zoonoses em humanos, já que muitos microorganismos se utilizam 

dos animais como hospedeiros, reservatórios e vetores sem causar 
manifestações clínicas aparentes;

1
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- há inexistência e/ou inviabilidade de diagnóstico laboratorial para 

muitos patógenos como rotina médica veterinária;

- nem todas as espécies animais são passíveis de vacinação e para 

as espécies que existem vacinas (como cães e gatos) essas não protegem 

contra todos os patógenos capazes de causar doenças em humanos;

- existem evidências científicas descritas pelo CDC (Center Disease 

Control) de animais colonizados por microrganismos multirresistentes de 

relevância epidemiológica tais como: Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina, Clostridium difficile. Enterococcus resistente à vancomina e 

enterobactérias com produção de ESBL (betalactamases de espectro 

ampliado);

- a introdução de animal em ambiente diferente do que está 

acostumado pode levá-lo a reações imprevisíveis, tais como tentar fugir, 
morder, arranhar, defecar, urinar, vomitar e salivar. A inalação, ingestão, 

inoculação ou contato com as excretas contaminadas podem desencadear 
diversas doenças em humanos como coriomeningite linfocítica, raiva, 

campilobacteriose, infecção por Capnocytophaga canimorsus, doença da 

arranhadura do gato, doença estafilocócica, doença estreptocócica, 

leptospirose, pasteurelose, febre da mordida do rato, salmoneloses entre 

outras;

- há possibilidade de carreamento de ectoparasites para o interior de 

estabelecimentos de saúde, pois mesmo um animal aparentemente sem 

pulgas ou carrapatos pode transitoriamente carrear esses ectoparasites e 

desencadear infestação no ambiente. Pesquisas sobre doenças transmitidas 

por carrapatos a humanos são muito incipientes no RS, porém a Vigilância 

Estadual já identificou um carrapato positivo para riquétsias de interesse em 

saúde humana em gato doméstico de familiar que apresentou Febre 

Maculosa (2013);

- a queda de pelos ou mesmo a própria descamação natural da pele 

de animais também devem ser consideradas como fonte de infecções 

bacterianas e fúngicas;

2
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- embora o mercado que envolve animais de companhia mostre 

ascensão nos últimos anos, a quantidade de animais abandonados, dentre 

outras questões de negligência para com os animais, reflete a falta de 

guarda responsável por parte dos proprietários. Um estudo feito em 

Município do RS demonstra que da amostra de 2.158 cães e gatos de 

domicílios da área urbana da cidade apenas 36% dos animais receberam 

atendimento médico veterinário e 39% receberam vacinação antirrábica 

durante o ano analisado, dados esses que refletem o cenário da falta de 

cuidados sanitários com os animais de companhia nos dias atuais;

- animais em estabelecimentos de saúde divergem aos protocolos 

de controle de infecções hospitalares que visam um conjunto de ações 

desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima 

possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares;

- a atual situação que enfrentam nossos hospitais, com dificuldades 

tanto na área tecnológica como de recursos humanos, sendo estes muitas 

vezes em número insuficiente para atender à demanda; deficiências nas 

capacitações e atualizações de pessoal técnico; supervisões insatisfatórias 

das práticas assistenciais, como, higienização de ambientes entre outras; 

falhas nos processos de trabalho que podem interferir no tempo de 

permanência da hospitalização; baixa adesão à higienização de mãos dos 

profissionais e acompanhantes de pacientes; identificação crescente de 

bactérias multirresistentes, o que dificulta sobremaneira o tratamento das 

infecções, aliados a possível transmissão cruzada (através das mãos);

- existem Municípios, como Porto Alegre, que 

permanência de animais em estabelecimentos de saúde por meio das leis 

abaixo relacionadas;

proíbem a

Lei Complementar Municipal 694/2012 - Art. 51. Fica proibida a 

permanência de animais em locais públicos ou privados de uso 

coletivo, tais como cinemas, teatros, clubes 

estabelecimentos comerciais, industriais e de saúde.

Lei Complementar Municipal 395/1997 - Art. 140. É proibida a 

permanência de animais nos recintos e locais públicos ou privados, de

piscinas, feiras e

3
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uso coletivo, cinemas, teatros, clubes esportivos e recreativos, 
estabelecimentos industriais, comerciais e de saúde, escolas, 

piscinas, feiras e “playgrounds”.

Diante de tais considerações acima mencionadas, entendemos que a 

entrada de animais de estimação em ambientes hospitalares torna-se 

inexequível.

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2016.

Alianise Meira

Especialista em Saúde - Farmacêutica 
Divisão de Vigilância Sanitáría/CEVS/SES/RS

Ana Carolina Kraemer

Especialista em Saúde - Enfermeira

Divisão de Vigilância Sanitária/CEVS/SES/RS

Ana Tartarotti

Especialista em Saúde - Médica Veterinária

Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde/CEVS/SES/RS

Bárbara Stenzel

Especialista em Saúde - Médica Veterinária 
Divisão de Apoio Técnico/CEVS/SES/RS

Cátia Favreto 
Especialista em Saúde -
Divisão de Vigilância Epidemiológica/CEVS/SES/RS

Márcia Severini -
Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde / SMS/POA

Sabrina Vizeu

Especialista em Saúde - Médica Veterinária 
Divisão de Apoio Técnico/CEVS/SES/RS

4



/OsH-.i+f*- X

Sandra Deboni 
Especialista em Saúde -
Divisão de Vigilância Epidemiológica/CEVS/SES/RS

Sandra Maria Calgaro Jamardo 
Especialista em Saúde - Engenheira Civil 
Divisão de Vigilância Sanitária/CEVS/SES/RS

Taís Anello

Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde/SMS/POA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer n° 046/2019 
Projeto de Lei: PLL 004/19 
Autor: Ivomarde Andrade
Ementa: Dispõe sobre a liberação de entrada de animais de estimação nos estabelecimentos de 
saúde da rede pública e privada para visitas a pacientes.
Relator: Erie! Vieira

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Ivomar de Andrade, tramita nesta Casa 

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 

de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se ilegítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela inviabilidade do Presente Projeto.
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela Inviabilidade do Projeto de
Lei.

* Sala de Reuniões Antôniojjkédo Servian, 21 de março de 2019.m
Vereador Gian/edroso 

Presideme;
OS

^■éJ^adérrErlei Vieira 
Vice/Rresidente:

i
i
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Vereador Warcio Happen 
Secretário
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