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HSC estuda liberar 
visitas de animais
Instituição avalia 
melhor forma de 
aplicar projeto 
aprovado neste 
mês pela Assembleia 
Legislativa

Desde março de 2018, proposta semelhante acontece, com visita de cão na Pediatria
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A partir de uma tendên-
cia estadual, o Hospi-
tal Santa Cruz (HSC) 

estuda implantar em 2020 a 
visita de animais de estimação 
aos pacientes internados. A 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul aprovou neste 
mês o projeto de lei, de autoria 
do deputado estadual Dirceu 
Franciscon (PTB), que trata 
sobre a questão. Conforme a 
diretora de enfermagem do 
HSC, Fernanda Gallisa, um 
grupo multidisciplinar fará a 
avaliação para a melhor forma 
de aplicação da proposta na 
instituição. 

Conforme Fernanda, o pro-
jeto terapêutico envolvendo 
cães (confira no quadro) - em 
parceria com o Corpo de Bom-
beiros - foi uma porta para a 
percepção da vontade das pes-
soas de estarem perto de um 
cão enquanto hospitalizados. 
“A presença da cadela Lana, 

DIvULgAÇãO

Mexendo e remexendo nas caixas de fotografias 
reveladas que o Nosso Jornal armazena, em uma 
época em que não havia câmera digital, me deparo 
com esta imagem abaixo. Muitos rostos conhecidos 
e um bem familiar, literalmente.

No verso da foto, um alento para a memória: a 
descrição básica do que era e a data que foi pu-
blicada no jornal. Era a participação da escolinha 
de futebol do Clube vera Cruz na disputa do cam-
peonato Sul-Americano, e foi publicado na edição 
de 17 de janeiro de 1997. Entre os rostos conheci-
dos, Diego Kussler, Felipe Lima, guilherme Back, 
Douglas Kroetz, Daniel da Silva, Rafael Pauli, entre 
outros mais. E, do meu primo, Marcelo Boeck, lá no 
fundão. Ele já atuava como goleiro e essa foi uma 
das últimas competições antes de deixar vera Cruz 
para partir em busca do seu sonho como jogador 
profissional. A carreira, dispensa apresentações, 
hoje está como goleiro do Fortaleza e sempre que 
pode, dá um pulo em sua terra e tem o olhar voltado, 
com todo carinho, para as bases do Alvi-azul, onde 
ainda traça planos para o futuro próximo.

Sobre aquela competição, dizia o jornal vera-
cruzense de 17 de janeiro: “o 1º Campeonato Sul-A-
mericano de Futebol nas categorias dente de leite, 
mirim e infantil começa a ser disputado hoje com 
a participação de equipes do Peru, Bolívia, Chile, 
Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil”. O Clube vera 
Cruz acabou ficando em quinto lugar entre 16 times.

Mas daquele tempo, Marcelo recorda que em 
1997 aquela turminha ainda disputou a final do 
gauchão Esperança. “ganhamos em casa, 1 a 0 do 
gaúcho de Passo Fundo, gol do Lê e eu peguei um 
pênalti. O dia que eu vi mais gente no Estádio da 
Colina”, recorda o goleiro.

durante a cinoterapia, ajuda 
na reabilitação dos pacientes. 
Mas muitos nos perguntam 
quando será possível o pró-
prio animal de estimação en-
trar no hospital. É questão de 
apego, de saudade, que com 
certeza contribui na recupe-
ração”, diz. 

Embora ainda não tenha 
nada oficializado, ideias já são 
discutidas. De acordo com a 
enfermeira Fernanda, o ideal 
seria deslocar pacientes com 
possibilidade de movimento 
para um espaço específico, 
destinado à visitação, com 
fluxo independente. Entre-
tanto, os acamados também 
deverão ser beneficiados com 
a medida. 

CUIDADOS
Quando o projeto se tornar 

realidade em Santa Cruz do 
Sul, diversos cuidados se-
rão pensados pela equipe do 
hospital. “O animal precisará 
estar com as vacinas em dia, 
assim como deverá tomar 
banho antes e depois. É uma 
precaução quanto à saúde 
do paciente, mas também 
do animal, que acessará um 
ambiente com risco de conta-
minação”, observa. De acordo 
com ela, é preciso também que 
a medida seja válida apenas 
para pessoas que estão inter-
nadas por um longo período. 

Desde março de 2018, 
o Hospital Santa Cruz 
aposta no projeto Ci-
noterapia. A proposta 
consiste na visita - a cada 
15 dias - de um cão do 
Corpo de Bombeiros de 
Santa Cruz do Sul que 
passa nos quartos de to-
dos os pacientes do setor 
de pediatria para levar 
alguns minutos de des-
contração aos pequenos.

O PROjETO

MUDANçA CULTURAL
A aprovação da lei estadual, 

sancionada pelo governador 
Eduardo Leite, estimula a 
discussão nas instituições de 
saúde, mas a relação entre 
animais de estimação e recu-
peração hospitalar já é forte 
e perceptível há mais tempo. 
Segundo Fernanda, o assunto 
é pauta desde a repercussão 
de uma notícia em 2017, que 
a visita de um cavalo ao dono, 
internado em um hospital de 
Porto Alegre, contribuiu no 
tratamento. “É uma mudan-
ça cultural. Há alguns anos 
crianças não podiam visitar 
pacientes e nem era possível 
acessos de adultos a UTI. Hoje, 
as coisas são diferentes. Acre-
dito que nada é impossível, 
desde que ajude”, salienta.


