
QUEM SOMOS

OS CÃES COTERAPEUTAS 
DO INATAA



ESTAMOS COM SAUDADES!
Olá! Sabemos que não podemos nos
encontrar fisicamente no momento, mas
nada nos impede de estarmos juntos de
outras formas!
Pensando nisso, resolvemos contar um
pouquinho mais de nós, os cães
coterapeutas do INATAA, para que você
possa se sentir mais próximo de nós!
No nosso aplicativo você encontra o botão
"Clique aqui e envie sua história para o
INATAA", nele você também pode
compartihar sua história conosco através
de textos, vídeos e imagens! 

Esperamos que goste!
Com muito carinho e saudades,

EQUIPE INATAA.



LAILAH

Hallo allemaal, sou a Lailah e
nasci na Holanda em 2009.

Você conhece a bandeira da
Holanda? Sabe aonde fica

esse país?



LAILAH

Minha família humana escolheu
esse nome porque significa

“noite” em hebraico, mesmo eu
sendo dourada. Dizem que sou
o raio de Sol da nossa família!

Essa sou eu mais nova!



LAILAH
Depois da Holanda fui para

Espanha onde perceberam como
minha presença trazia alegria e
paz, então minha mãe humana

quis que outras pessoas
sentissem isso também, por isso

hoje sou cão coterapeuta.



LAILAH
Aqui no Brasil faço visitas em

hospitais e escolas, me divirto,
dou carinho e recebo muito amor

deles! Eu adoro!



LAILAH
Quando fiz 5 aninhos, a Bebel
chegou, ela é minha irmãzinha
de 4 patas e vive grudadinha
em mim. Você também tem

irmãos mais novos?



LAILAH
A Nina e a Cacau sempre vem

na minha casa e brincam
muito comigo.



LAILAH
 Também tenho 3 irmãos

humanos, nossa família é grande
e a casa está sempre cheia.



LAILAH
 Quando fiz 10 aninhos, fiz uma

cirurgia no joelho, deu tudo
certo, eu fiquei boa e ainda

ganhei sessões de fisioterapia
na água, adorei.



LAILAH

 Me diverti muito e consegui me
recuperar!



LAILAH
Me conta as coisas que você

mais gosta de fazer! Eu adoro
receber carinho na barriga,

brincar com bolinha de tênis,
fazer trilhas, nadar, e claro, sou

muito gulosa !!



LAILAH
Mais fotos, porque tenho muitos

momentos incríveis para
compartilhar com você!



LAILAH
Essa foi minha história! Espero

que tenha gostado de me
conhecer melhor! Gostaria de te

conhecer também! 
Kusjes! (Beijos em holandês)

Com carinho, Lailah.
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