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1. O INATAA
A) QUEM SOMOS:
O INATAA é uma associação sem fins lucrativos que atua nas áreas de Atividades, Educação e de Terapias
Assistidas por Animais (AAA/EAA/TAA) com voluntários e profissionais com mais de onze anos de experiência em atendimentos terapêuticos e ações voluntárias envolvendo a interação homem-animal.

MISSÃO:
Proporcionar os benefícios dos efeitos terapêuticos dos animais, por meio da interação Homem-Animal na
Atividade Educação e Terapia Assistidas por Animais – INTERVENÇÃO ASSISTIDA POR ANIMAIS, para a
melhoria da saúde física, emocional e mental dos clientes.

VISÃO:
Ser um Instituto de classe mundial, que busca constantemente realizar a Educação, Atividade e Terapia Assistidas por Animais – E/A/TAA, com qualidade e eficiência, desenvolvendo, aperfeiçoando e aplicando
ações para proporcionar resultados positivos, que melhorem a qualidade de vida dos assistidos, clientes e
colaboradores.

VALORES:
- Trabalhar com conceitos éticos;
- Corresponder às necessidades dos assistidos, clientes e colaboradores com ajuda especializada e
profissional;
- Valorizar o ser humano e o animal em suas necessidades, respeitando-os sempre, em qualquer situação;
- Proporcionar o bem-estar de indivíduos e animais na Interação Homem-Animal;
- Proporcionar constantemente o aprofundamento de conhecimentos de seus colaboradores na área de
Interação Homem-Animal;
- Manter a privacidade e a confidencialidade de informações e assuntos relativos à vida pessoal dos assistidos, clientes e colaboradores, bem como o do próprio Instituto.

RELATÓRIO ANUAL
2021
O ano de 2021 iniciou com a esperança em retomar as atividades assistidas com os cachorros por conta do
início da vacinação no Brasil, porém, os altos números de casos de Covid-19 afastaram qualquer possibilidade de retorno principalmente aos hospitais. Para o INATAA, esse ano foi novamente desafiador, pois
como é possível manter a qualidade do nosso serviço aos assistidos sem a nossa principal ferramenta: o
contato social. Por isso, investimos nossos esforços em atividades online que pudessem transmitir nossa
corrente do Amor Incondicional mesmo à distância.
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OBJETIVOS DO INSTITUTO:
Profissionais de diversas áreas e voluntários – com ou sem cão – trabalham na administração, na formação e no atendimento terapêutico.
Centenas de pessoas, entre idosos, adultos, adolescentes e crianças, e seus familiares, já se beneficiaram
de ações desenvolvidas pelo INATAA em asilos, abrigos, escolas, casas de passagem, empresas e hospitais.

Para cumprir com os seus objetivos sociais, o Instituto atuará por meio da execução direta de projetos, com
programas ou planos de ações para:
- Desenvolver a prática do E/A/TAA sempre com suporte de profissionais das áreas correlatas – médicos, veterinários, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, adestradores e
outras especialidades;

O INATAA é referência em Intervenções assistidas por animais. Por isso busca constantemente o aperfeiçoamento das suas ações por meio de desenvolvimento e aplicação de novos métodos e técnicas. Incentiva o voluntariado e contribui com estudos e pesquisas relacionados aos benefícios do contato entre humanos e animais.

- Desenvolver E/A/TAA em hospitais, clínicas, instituições, entidades assistenciais, casas de repouso,
abrigos, escolas e centros de recuperação ou em qualquer outro local que possibilite e permita a aplicação da E/A/TAA;
- Organizar e realizar visitas, seminários, palestras, cursos, apresentações e outros eventos que envolvam a E/A/TAA;
- Promover a avaliação da saúde dos clientes das instituições, a serem assistidos por meio de profissionais ligados ao Instituto e/ou das próprias instituições, bem como da saúde e do comportamento dos
animais que serão utilizados na E/A/TAA;
- Divulgar conhecimentos técnicos e correlatos quer na forma de bancos de dados quer por meio de revistas, boletins ou outras formas de divulgação;
- Incentivar e promover estudos e trabalhos no âmbito da aplicação da Interação Homem-Animal em
tratamentos de saúde diversos;
- Fornecer e esclarecer os resultados da E/A/TAA e sobre seus efeitos para a sociedade e para toda e
qualquer classe de clientes que serão assistidos por esse tipo de atividade;
- Estabelecer parcerias com entidades de ensino, escolas, faculdades e universidades, empresas
privadas e com o governo para o desenvolvimento da E/A/TAA, como estabelecer convênios, intercâmbios e outras formas de junção e união com grupos e outras associações e organizações brasileiras e internacionais;
- Cooperar com profissionais da saúde para identificar necessidades fundamentais dos clientes e,
assim, estabelecer trabalhos na área para ampliar os benefícios dos programas da E/A/TAA;
- Buscar constantemente o aperfeiçoamento do trabalho por meio do desenvolvimento e aplicação de
novos métodos e técnicas;
- Atender a comunidade por meio de programas previamente estabelecidos para cada entidade a implantar E/A/TAA;
-Treinar novos colaboradores e introduzir novos profissionais nos conceitos da E/A/TAA;
Incentivar a ação do voluntariado em todos os programas a serem desenvolvidos;
- Desenvolver um Núcleo de Incentivo a Ética e Pesquisa.
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B) INTERVENÇÃO ASSISTIDA POR ANIMAIS

C) CÃO COTERAPEUTA: SAÚDE E
COMPORTAMENTO ANIMAL

De acordo com a International Association of Human-Animal Interaction Organization (IAHAIO) no
chamado “White Paper” (2015) a Intervenção Assistida por Animais (IAA) é um intervenção estruturada e
orientada que intencionalmente incorpora animais
com o propósito de obter benefícios terapêuticos
para os seres humanos no âmbito da saúde, educação e em organizações sociais (como serviços sociais, por exemplo).

Os cães coterapeutas trabalham para levar bem-estar
e saúde às pessoas em necessidade, conheça os
nossos “doutores” de quatro patas.
As Intervenções Assistidas por Animais (IAAs)
também beneficiam os cães, mas é necessário que
eles tenham saúde e qualidade de vida para se manterem aptos a participar dos trabalhos.

Nas IAAs atuam equipes especializadas no comportamento e saúde do animal, do humano e na relação
humano-animal e todas as intervenções devem ser
desenvolvidas e implementadas utilizando conhecimentos interdisciplinares. As principais modalidades
de IAAs se apresentam a seguir:

Para que o cão atue como coterapeuta no Instituto, é
necessário que passe por uma avaliação criteriosa de
saúde e comportamento. A avaliação de saúde tem
como principal objetivo avaliar o estado geral de
saúde física do cão e garantir que todos os cuidados
sejam tomados com relação a transmissão de zoonoses.

Atividade Assistida por animais (AAA)

Interação informal planejada, com objetivos específicos e visitações conduzidas por uma equipe homem/animal devidamente capacitada com finalidade motivacional, educacional e recreativa.

Já a avaliação de comportamento, tem como objetivo
avaliar a comunicação entre cão e condutor e se o
cão tem o perfil e habilidades necessárias para o trabalho. Ao avaliar, buscamos duplas que tenham uma
comunicação clara e respeitosa e consigam passar
pelas situações diversas de forma equilibrada e coerente. É fundamental que o cão se mostre confortável
durante todo o processo e genuinamente interessado
pelas pessoas com as quais terá contato durante
toda a avaliação.

Terapia Assistida por animais (TAA)

Procedimento terapêutico, com objetivos claros e
bem definidos, conduzido por profissionais da área
de saúde, capacitados para trabalhar com IAAs, com
a finalidade de melhoria da saúde física, emocional
e/ou cognitiva.

Para auxiliar os tutores a cuidarem de seus cães, o
INATAA possui uma parceria com a Tudo de Cão, empresa que possui equipe de adestradores especializados e acompanha nossos voluntários e cada um dos
cães coterapeutas. Esse trabalho tem por objetivo esclarecer questões sobre a diferença entre um cão coterapeuta e um que não trabalha com as terapias,
além de dar sugestões de como melhorar o relacionamento entre os tutores e seus cães.

Educação Assistida por animais (EAA)

Intervenção planejada, estruturada e com objetivos
claros, dirigida e ou conduzida por profissionais da
área da educação e/ou serviços correlacionados.
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Para conhecer um pouco mais do trabalho da Tudo de
Cão acesse o site: https://www.tudodecao.com.br/

2. Instituições atendidas

3. Relatório de atividades

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
Fundação Adib Jatene – Vila Mariana - São Paulo/SP
Pediatria e Enfermaria adulto
Quinzenalmente às quintas-feiras, das 15h30 às 16h30.
Site: www.dantepazzanese.org.br

Apresentamos a seguir, nossa retrospectiva do ano de 2021, e agradecemos aos nossos voluntários, colaboradores, parceiros, instituições, doadores e admiradores por estarem conosco em meio a estes desafios,
mais do que nunca, compreendemos que somos uma grande família.

HOSPITAL CRUZ AZUL
Cambuci - São Paulo/SP
Pediatria
Quinzenalmente às quintas-feiras, das 15h30 às 16h30.
Site: www.craz.com.br

Atividades Assistida por Cães no contexto corporativo

3.A AAA/ TAA/ EAA
A visita dos cães à empresa Giant, patrocinadora do calendário 2021, tem como objetivo agradecer a parceria realizada no último ano, através da presença dos cães coterapeutas, evocando uma atmosfera de alegria
e emoções positivas no contexto de trabalho.

A MÃO BRANCA
Sociedade Beneficente “A Mão Branca” de Amparo aos Idosos
Residentes
Quinzenalmente aos domingos, das 9h30 às 10h30.
Site: www.amaobranca.org.br
LAR SANT’ANA
Residencial para terceira idade
Residentes
Mensalmente aos domingos, das 9h30 às 10h30.
Site: www.larsantana.com.br
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
Instituto de Psiquiatria – AISEP - Cerqueira César - São Paulo/SP
Atendimento a vítimas de violência sexual
Todas as sextas-feiras à tarde.
Site: www.hcnet.usp.br

Atividades Assistidas por Cães em Instituições de Longa Permanência para Idosos

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECANTO DA VOVÓ
Cotia/SP
Residentes - Terapia cognitiva com idosos
Todas as quintas-feiras, das 10h às 11h.
Site: www.recantodavovo.org.br
ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
USP - São Paulo/SP
Ensino fundamental I - Oficinas de leitura com cães
Terças-feiras, das 16h às 17h30.
Site: www3.ea.fe.usp.br

A visita dos cães promove a socialização entre os idosos, cria uma atmosfera de alegria, evoca emoções e
memórias positivas. Além disso, reduz a percepção de solidão e favorece uma sensação de bem estar através da interação com voluntário e cão coterapeuta (afagar, alimentar e passear, por exemplo).
LAR SANT’ANA
Residencial para terceira idade
Não foram realizados atendimentos presenciais devido à pandemia de COVID-19.
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A MÃO BRANCA
Sociedade Beneficente “A Mão Branca” de Amparo aos Idosos
Não foram realizados atendimentos presenciais devido à pandemia de COVID-19

Atividades Assistidas por Cães em Hospitais

Terapia Assistida por Cães com vítimas de violência sexual

Este tipo de atividades tem como objetivo melhorar a aceitação ao tratamento, diminuir a sensação de
solidão oriunda da internação e diminuir sintomas depressivos e ansiosos quando associados. A visita dos
cães favorece a socialização entre pacientes, familiares e equipe, cria uma atmosfera de brincadeira e
alegria e favorece uma sensação de bem estar através da interação com o cão coterapeuta (afagar, alimentar, passear, examinar entre outros.)

A terapia com esta população visa tornar o ambiente terapêutico mais acolhedor para a vítima, facilitar a
aceitação e abertura ao processo terapêutico, além da diminuição nos sintomas traumáticos, ansiosos, depressivos e dissociativos quando associados.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
Instituto de Psiquiatria – AISEP - Cerqueira César - São Paulo/SP
Foram realizados 15 atendimentos presenciais.

HOSPITAL CRUZ AZUL
Cambuci - São Paulo/SP
Não foram realizados atendimentos presenciais devido à pandemia de COVID-19.
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
Fundação Adib Jatene – Vila Mariana - São Paulo/SP
Não foram realizados atendimentos presenciais devido à pandemia de COVID-19.

Quando entrei pela primeira vez na
sala de consulta e vi o Boris me
senti aliviada, porque ter um
cachorrinho num ambiente em que
seria aquele lugar onde eu ia abrir
minha vida e as minhas dores
tornou tudo mais leve e me mostrou
que o processo de cura pode ser
mais simples do que eu imaginava.

Terapia Assistida por Cães com idosos
A terapia neste cenário visa a estimulação cognitiva dos idosos, além de proporcionar maior vínculo terapêutico e maior disponibilização às ações terapêuticas e ao próprio profissional no ambiente, além do favorecimento de interação, socialização e bem estar.
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECANTO DA VOVÓ
Cotia/SP
Não foram realizados atendimentos presenciais devido à pandemia de COVID-19.

Eu fiquei muito bem quando vi ele. É
um cachorro muito carinhoso,
cumprimenta todo mundo. É um fofo.
Cachorro e bicho são mais carinhosos
que o ser humano. Eles dão mais
atenção pra gente que o ser humano.
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Educação Assistida por Cães
O app INATAA é muito bom.Começando pelo
fato de ja pensar em ter uma forma divertida
com os.jogos para as crianças ficarem mais
pertos dos nossos bichinhos que nos ajuda
tanto na terapia. A parte que explica e
mostra como a caoterapia é importante para
qualquer idade. Uma forma muito legal de
aproximação com a ONG.

Visa proporcionar maior disponibilidade e aderência dos alunos nas atividades
escolares, favorecer e potencializar as relações entre os alunos e professores,
além de tornar o ambiente escolar mais atrativo

Oficina de leitura com cães
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
Butantã - São Paulo/SP
Semanalmente às terças-feiras
Não foram realizados atendimentos presenciais devido à pandemia de COVID-19

3.B Aplicativo do INATAA

Mãe de uma criança assistida
pelo hospital parceiro

Em continuidade do distanciamento social, e a impossibilidade de realização de
atividades presenciais, o INATAA manteve o uso do aplicativo para facilitar o
acesso como forma de aproximar os benefícios das Intervenções Assistida por
Animais de seus assistidos, seguidores e admiradores de forma remota.
O “Aplicativo INATAA” lançado em 2020 nas lojas da App Store e Google Play gratuitamente, apresenta-se atualmente de forma mais integrada ao site com os
conteúdos: “Nosso Trabalho”, “Parceiros”, “Conteúdo”, “Cursos e Eventos”, “Colabore” e “Redes Sociais” e “Interatividade” com conteúdos criados especialmente para as populações atendidas pelo INATAA através cinco eixos: “Atividades” - histórias, tarefas e passatempos para entretenimento dos assistidos,
manutenção do vínculo a instituição parceira, sua equipe e assistidos, além da
promoção da diminuição de sentimentos de solidão, e desamparo pela interrupção abrupta das visitas realizadas pelo INATAA; “Coterapeutas” - histórias em
primeira pessoa dos cães coterapeutas do INATAA com temáticas de adversidades, superações, alegrias e tristezas, para o oferecimento de maior identificação dos assistidos com os animais, entretenimento e validação de aspectos
considerados negativos de suas próprias histórias, além da possibilidade de
envio de histórias dos assistidos para o Instituto via aplicativo, “Áudio-livro” - as
histórias dos cães coterapeutas narradas em formato de voz, para a ampliação
do acesso da ferramenta para assistidos com dificuldades e/ou deficiência
visuais e personalização das narrativas dos cães; “Jogo da Memória” - estimulação da memória de longo prazo e entretenimento; “Nossos Amigos” - fortalecimento da imagem do Instituto com uma rede de laços para além dos cães coterapeutas, apresentando a pluralidade e diversidade dos cães.

Achei bem lúdico o App, de fácil acesso,
com conteúdo interessante e divertido.
Não substitui a alegria dos cães,
entretanto contribuiu significativamente
como forma de interação com os
pacientes devido as restrições deste
período com a Pandemia.
Karine - pedagoga brinquedoteca
do Hospital Cruz Azul

O aplicativo tem mais de 100 downloads nas lojas de aplicativos de celular e
mantém uma avaliação de 5 estrelas na Play Store e 4+ na App Store.
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3. C CONTEÚDOS

3. E AÇÕES E CAMPANHAS

O setor de conteúdos do site INATAA manteve-se em grande produção em 2021 com
o objetivo de oferecer maior acesso à informação e educação relacionada ao universo
das Intervenções Assistidas por Animais e sua aplicabilidade, bem como divulgação
de eventos, produtos e ações do INATAA. Os setores de notícias e artigos foram
agrupados no site para melhor experiência dos usuários, com mais de trinta publicações novas.

As ações e campanhas realizadas pelo o INATAA neste ano ainda necessitaram de adaptações devido ao
distanciamento social da pandemia de Covid-19, contudo, foi possível a realização de eventos presenciais
com os devidos cuidados.

Campanha “Bem-estar Animal”
Em 2021, o INATAA investiu em conteúdos para a campanha de “Bem-estar Animal”, considerando que o
bem-estar trata-se de um estado em relação às tentativas de adaptação do animal ao seu meio ambiente, e
sua relevância se insere no oferecimento de condições ambientais necessárias para a garantia da saúde integral dos animais.

3. D TREINAMENTOS
No ano de 2021, os treinamentos foram realizados majoritariamente online com os objetivos de alinhar os trabalhos internos da equipe de coordenação do Instituto com
voluntários e novos voluntários dentro do INATAA. Os treinamentos tiveram como
temáticas principais: a apresentação e envolvimento da equipe quanto aos trabalhos
online realizados pelo INATAA durante o distanciamento social ocasionado pelo
COVID-19, acompanhamento da equipe de saúde e comportamento animal aos cães
coterapeutas, beneficiários e aposentados do INATAA e aproximação e avaliação dos
cães para retomada do trabalho presencial.

Além disso, dada a sua visibilidade e referência no setor, o INATAA investiu nos últimos anos na condução
de ações, conteúdos e campanhas que discutam os benefícios da interação entre humanos animais de
forma cooperativa e positiva para todas as espécies envolvidas, de acordo com suas especificidades e necessidade, em cada contexto relacionado. O objetivo do Instituto é levar para o público em geral, não somente nas Intervenções Assistidas (IAAs), conceitos que garantam o bem-estar animal de forma que todos
possam se beneficiar desta relação. Deste modo foram oferecidos:

1. Ciclo de Palestras Gratuitas do INATAA 2021
Encontro I: Atividades 2021

"FAMÍLIA MULTIESPÉCIE E BEM ESTAR ANIMAL"
Realizada pelo médico veterinário Dalton Ishikawa
em 16/05/2021), o evento com duração de duas
horas, com 114 inscritos e 58 participantes online
simultaneamente, apresentou a conceituação de
família multiespécie através de estudos e
definições acessíveis, além da relevância da compreensão da compreensão multiespécie para
questões de comportamento e saúde animal, bem
como estas influenciam no bem estar dos animais.

Novidades e possibilidades
Data: 21/02/2021

Encontro II: Família INATAA

Um dia para inspirar, refletir, aprender
e matar a saudade
Data: 23/05/2021

Encontro III: Aula Prática
Ensino de Target

Encontro IV: Evento de Reintegração
Voluntários e cães coterapeuta
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O NOVO NORMAL
Os impactos da pandemia na rotina de tutores e
cães” - realizada pelas psicólogas Cristiane Blanco
e Lais Milani em 13/06/2021, o evento com duração de uma hora e trinta minutos, com 92 inscritos e 58 participantes online simultaneamente,
apresentou estudos científicos que discutiram o
impacto do distanciamento social nos cães e a
relevância de novos cuidados e necessidades adicionais acerca deste período em termos de rotina,
comportamento animal e bem-estar associados às
necessidades e impactos nos tutores.

2. Conteúdos no setor de Artigos e Notícias do INATAA

3. Parceria com a COSAP

SITE E APP

A COSAP é uma das Coordenadorias de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde que oferece serviços, educação e auxílio para os cuidados de saúde animal, como castração, registro geral do animal (RGA), hospitais públicos veterinários, adoção de cães e gatos, adoção de animais de fazenda, educação em guarda responsável e atividades para crianças.

Os setores de artigos e notícias do site e aplicativo do INATAA têm como objetivo
apresentar textos breves de caráter informativo acerca da temática de bem-estar
animal, através da divulgação de campanhas realizadas pela Vetnil acerca do
cuidado físico de animais domésticos, campanhas sobre a prevenção à crueldade animal, receitas para pets formuladas por especialistas em alimentação
animal e integração dos animais domésticos como membros da família e seres
vivos com necessidades diferenciais, a fim de ampliar o conhecimento de saúde
e bem-estar animal.

O INATAA em parceria com esta coordenadoria visa a divulgação e criação de conteúdos, campanhas e
ações acerca da temática de guarda responsável (conjunto de regras básicas que devem ser seguidas pela
família tutora, a fim de garantir a saúde geral e bem-estar do animal).
Atualmente o INATAA divulgou os seguintes conteúdos referentes à esta parceria:
- Conheça as atividades interativas da COSAP (Agosto/ 2021)
- Você conhece a COSAP? (Agosto/ 2021)
- Post nas mídias sociais sobre a COSAP (Agosto/ 2021)
- Você sabia? Registro Geral do Animal (RGA)

O INATAA apresentou os seguintes artigos e notícias sobre a temática:

Conteúdos da Vetnil - campanhas de saúde física animal
- Março Pet Renal – Mês de Prevenção das Doenças Renais Vetnil
(Março/2021)
- Campanha Abril Pet Essencial – Mês dos Cuidados Básicos com os Pets
Vetnil (Abril/2021)
- Vetnil apresenta: Julho Pet Articular – Mês da Conscientização de Doenças
Articulares (Julho/2021)
- Vetnil apresenta: “Junho Pet Inverno” (Junho/2021)
- Vetnil apresenta: Julho Pet Articular – Mês da Conscientização de Doenças
Articulares
- Vetnil lança Campanha Agosto Pet Cardio
- Vetnil lança Campanha Setembro Pet Idoso para reforçar os cuidados com os
pets de idade avançada

Conteúdos que favorecem a ampliação da compreensão
sobre bem-estar animal
- Receitinha: Bolo de banana fit para cães (Fevereiro/2021)
- Acupuntura veterinária: conheça mais sobre (Março/2021)
- 14 de Março: Dia Nacional dos Animais (Março/2021)
- Semana do Amigo – Aprenda a fazer o “biscoitinho de batata doce” para o
seu pet (Abril/2021)
- 07 de Abril: Dia Mundial da Saúde (Abril/2021)
- Abril Laranja: mês de prevenção à crueldade animal (Abril/2021)
- Dia Internacional da Família (Maio/2021)
- Homenagem dia do cão: receita de crepezinho com recheio de creme de
abóbora com coco (Junho/ 2021)
- Receitinha: Cookie funcional de banana (Outubro / 2021)

10

Relatos de beneﬁciados

4. Série no instagram “Falando sobre bem-estar animal”
Realizada por voluntários do INATAA sob supervisão de especialistas em comportamento animal do Instituto, a série “Falando sobre bem-estar animal” apresenta dicas sobre enriquecimento ambiental (visa meios de tornar o ambiente favorável ao animal, aumentando a interação com espaço que o cerca de forma
positiva para sua saúde geral) para cães e que podem ser executadas de forma
simples e com itens da rotina dos tutores, a fim de contribuir com o bem-estar
dos cães, sobretudo, em períodos de menor interação social e maior período em
atividades domésticas. Até o momento foram postados três episódios da série:

Mãe relata que paciente está dormindo
junto com o Unicórnio e não larga! Adorou!
Paciente M.A.N.F. – CTI INF.

- Episódio 01 “Você sabe o que é Enriquecimento Ambiental?”
- Episódio 02 “Enriquecimento Ambiental - passo a passo”
- Episódio 03 “Atividade de Enriquecimento Ambiental - Dia do Sorvetinho”

Criança teve alta hospitalar abraçada
ao urso, bem contente!

Semana da Criança - Campanha de Doação de Amigurumis"

Paciente I.F. – Pediatria

Em outubro, o INATAA realizou a “Campanha de Doação de Amigurumis" em parceria com a Editora Mol, com doação de materiais lúdicos e crocheteiras voluntárias com a doação de amigurumis, foram elaborados sessenta e nove kits
para presentear crianças internadas no dia 12 de Outubro no Hospital Cruz Azul
de São Paulo. A campanha de doação de amigurumis, foi iniciada em 30 de
Agosto de 2021, e teve mais de duzentas interações no Instagram.Foram recebidas mais de quarenta pessoas interessadas em produzir amigurumis para a
nossa ação. Ao todo, foram setenta e cinco itens doados por diversas crocheteiras espalhadas pelo Brasil.O Hospital Cruz Azul, apresentou o resultado da ação
em seu Instagram e Facebook, com as reações das crianças e cuidadores recebendo os presentes, além da equipe do hospital e do INATAA que participaram da
organização deste dia.

Mãe relata que a paciente gostou muito
do bichinho, que está sempre junto no
leito, e que quando receber alta irá jogar
o joguinho que ganhou com a irmã.
Paciente L. – Pediatria

Criança adorou o livro de atividades
que ganhou

Risu

Paciente R.D. - Pediatria

Implementação e divulgação da nova plataformas de doações do INATAA

A mãe solicitou uma lembrança, pois ao
retornar do Centro Cirúrgico observou um
urso lindo e quer também.

O Risu é uma plataforma de doação integrada, em que o doador pode, além de realizar doações diretas (via cartão, boleto e pix) transformar suas compras em
boas ações. Esta plataforma viabiliza um sistema de doações (unitária ou
mensal) facilitando a experiência do usuário e oportunizando ao INATAA conhecer mais sobre seus doadores.

Paciente I. – Cirurgia Pediátrica

Ao fazer o download da extensão no computador, o usuário pode colaborar com
doações sem custos, quando faz compras em lojas parceiras, sem gastar nada
mais por isso.
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4. Ensino

Relatos dos alunos

No primeiro e segundo semestre de 2021 foram realizadas sete palestras gratuitas para o público geral interessado em conhecer o universo das Intervenções
Assistidas por Animais. Agradecemos a Editora Mol e Adote Petz pelo patrocínio
e por todos os participantes, professores e colaboradores deste projeto.
- Palestra 01 – 28/02/2021 (Domingo – 10h00 no Horário de Brasília):
“Entenda quem são os profissionais e como atuam as intervenções assistidas
por animais” por Cristiane Blanco e Laís Milani –

Foram quatro dias intensos que, com certeza,
deixaram muitos aprendizados e reflexões. É
claro que eu preferiria o presencial, mas o
online foi incrível também, o Inataa teve muito
cuidado na adaptação. O valor da conexão, da
empatia, do afeto aparece no jeito como tudo
foi organizado. Agradeço a oportunidade.

-Palestra 02 – 14/03/2021 (Domingo – 10h00 no Horário de Brasília):
“Perfil dos cães coterapeutas” por Sara Favinha
-Palestra 03 – 18/04/2021 (Domingo – 10h00 no Horário de Brasília):
“O Papel do especialista em comportamento animal nas visitas” por Lisa Mitui
-Palestra 04 – 16/05/2021 (Domingo – 10h00 no Horário de Brasília):
“Família multiespécie e bem estar animal” por Dalton Ishikawa

N.S aluna do curso

-Palestra 05 – 13/06/2021 (Domingo – 10h00 no Horário de Brasília):
“O novo normal: os impactos da pandemia na rotina de tutores e cães”
por Cristiane Blanco e Laís Milani
-Palestra 06 – 18/07/2021 (Domingo – 10h00 no Horário de Brasília):
“Fisioterapia Assistida por Cães” por Claudinéa Guedes Yamashiro

Muito obrigado pelos quatro dias maravilhosos
de aprendizados, relatos, conversas e muito
conhecimento. Parabéns, principalmente, pelo
profissionalismo, dedicação e cuidados com os
cães, profissionais e assistidos. O Inataa é a
referência que é graças aos profissionais que
pensam na evolução e melhoria constante do
instituto. Parabéns!

-Palestra 07 – 15/08/2021 (Domingo – 10h00 no Horário de Brasília):
“Terapia Assistida por Cães para crianças com TEA” por Renata Roma

Curso Básico de Intervenções Assistidas por Animais 2020/2021
(MÓDULO 03 REALIZADO EM JUNHO/2021)

Em 2021, o INATAA promoveu, no início de junho, o Módulo 3 do Curso Básico IAA
2020/2021. O evento, que aconteceu entre os dias 3 e 6 de junho e com aulas
online, foi o último da temporada de cursos sobre a Intervenção Assistida por Animais, e contou com a participação de professores renomados na área e 44 horas
de aulas. Foram 33 alunos participantes.

C. aluno do curso.
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5. Gestão Financeira

Lojinha
Em 2021, o INATAA firmou uma parceria com a empresa Royal Pets para execução de todo processo logístico de vendas dos produtos. Assim os doadores tiveram mais uma opção para adquirir nossas coleções com
maior segurança e facilidade. Conheça nossa loja em:

https://www.royalpets.com.br/marcas/inataa

Calendário 2022
O calendário dos cães terapeutas é uma das principais fontes de renda do Instituto. Neste ano, a voluntária
Marcella Massini se inspirou na retomada das atividades presenciais e nas cores das campanhas mensais
de saúde, para apresentar os cães coterapeutas em atividades que todos estavam aguardando pela retomada de eventos presenciais: viagens de avião, praias, parques e práticas de esportes.

Patrocinadores e colaboradores
Giant Cargo | Penduricão | Vetnil
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6. Mídias do INATAA

Saúde Animal
Maria Del Rocio Nadal - Responsável técnica pela área clínica
e atua com a avaliação e acompanhamento dos cães coterapeutas

Em 2021 promovemos algumas melhorias no site do INATAA para deixar a experiência do usuário mais
agradável e segura. Ao longo do ano publicamos diversos artigos e atividades para aproximar o público das
ações do instituto. Foram registrados cerca de 17.800 visualizações do site e mais de 4.500 novos usuários
que visitaram o endereço oficial do instituto (https://www.inataa.org.br/).

Veterinária pela FMVZ/USP, vencedora do Prêmio Purina 93 em nutrição, árbitra internacional de todas as
raças pela Conferência Brasileira de Cinofilia desde 1994, responsável pelo registro genealógico da Federação Paulista de Cinofilia ao Ministério da Agricultura de 2005 a 2010, exerce cargos técnicos em diversos
clubes de raça do estado de São Paulo, trabalha como clínica e cirurgiã em cães em atendimentos reprodutivos e manejo em canis, escreve artigos para revistas cinófilas e ministra palestra de cinofilia para veterinários, é médica veterinária e diretora de saúde animal do INATAA.

As redes sociais foram uma importante ferramenta de comunicação com o nosso público. No Instagram
foram produzidas 286 publicações em nosso feed, o que gerou o alcance de cerca de 82 mil contas únicas
que visualizaram alguma postagem do INATAA. Já no Facebook 63.292 pessoas foram alcançadas com o
conteúdo do instituto.

Cristiane Oliveira Fraga Santos - Responsável pela área de Parcerias
Graduada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo onde também
obteve o título de mestre. Trabalhou na área comercial por 4 anos e, em seguida, residiu na Holanda por 5
anos onde se graduou em Negócios, Logística e Administração pela Arnhem Business School . Nos 3 anos
seguintes viveu na Espanha, retornando ao Brasil em 2013, desde então é voluntária do INATA. Com crescente interesse pela Medicina Veterinária Comportamental iniciou o Doutorado pela FMVZ-USP no final de
2020 com um projeto de pesquisa sobre cães coterapeutas.

7. Equipes e informações gerais
Presidente

Evelyn Sue Kato - Responsável pelo controle de vacinas e exames

Cristiane Blanco

Veterinária pela Unesp de Botucatu, trabalhou mais de dez anos com Educação Ambiental, licenciou-se em
Biologia e Pedagogia e hoje é professora de classe com especialização em Pedagogia Waldorf - Ensino Fundamental pela Faculdade Rudolf Steiner.

Conselho Fiscal
Cristiane Oliveira Fraga Santos
Jin Hwa Lee
Sonia da Silva Ferreira

Comportamento animal
Sara Favinha e Leonardo Ogata

Diretoria

Fundadores da Tudo de Cão. Juntos desenvolveram a Metodologia Tudo de Cão, uma metodologia especialmente desenvolvida para o treinamento de animais, baseada nos princípios e leis de aprendizagem e
alicerçada na ciência do comportamento. Hoje a Metodologia Tudo de Cão é tida como referencia de adestramento positivo no Brasil, alcançando resultados excelentes com uma técnica apurada e respeito aos
cães e suas famílias.
Para saber mais acesse: https://www.tudodecao.com.br/fundadores

Cristiane Blanco - Psicóloga clínica com especialização em neuropsicologia. Atua como voluntária no
Inataa desde 2009. Desde então realizou diversos cursos nas áreas de saúde e comportamento animal, Intervenção assistida por animais e relação homem/animal. Foi uma das responsáveis pelo Projeto Melhor
Amigo do Refugiado - pioneiro no mundo e, atualmente é responsável pelos atendimentos realizados nos
hospitais, ILPIs e o trabalho inovador no IPQ com vítimas de violência sexual.
Lais Milani - Psicóloga Formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com Especialização em Psicologia Hospitalar pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; Professora da Pós Graduação
de Bem Estar e Comportamento Animal da UniRP; voluntária desde 2009 no Instituto Nacional de Ações e
Terapias Assistidas por Animais (INATAA); coordenadora do Projeto Cão Afeto em Rio Preto

14

Governança Institucional

Administrativo/Contábil/Fiscal

O Inataa possui um modelo de governança institucional, que leva em consideração as diretrizes do estatuto
social vigente bem como as exigências do Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor. Para garantir que
todos os seus processos estejam de acordo com a legislação vigente no Brasil, contamos com a assessoria
especializada em nas seguintes áreas:

Já nesta área contamos com os serviços da empresa Quality Associados que atua a mais de 18 anos prestando serviços nas áreas de consultoria e assessoria contábil, tributária, trabalhista, administrativa e
financeira.
Atualmente, é uma das principais empresas de prestação de serviços administrativos especializada no
atendimento de Entidades do Terceiro Setor e Educacionais do Brasil. Sendo responsável pelos setores:

Assessoria jurídica e terceiro setor

- contábil - contabilização mensal da movimentação financeira e gera mensalmente relatórios contábeis
para auxiliar na tomada de decisão da organização. Segue a ITG 2002 que normatiza a contabilidade no
terceiro setor

A Rede Papel Solidário é uma organização sem fins lucrativos composta por profissionais nas mais diversas áreas especializados no terceiro setor, responsável atualmente por:
- Diagnóstico e acompanhamento sobre documentação legal da Organização e apresentação dos resultados

- fiscal/paralegal - Executa a rotina mensal de apuração de impostos diretos e indiretos e demais
obrigações.

- Análise do Estatuto Social para adequação ao Marco Regulatório do Terceiro Setor – MROSC, análise
das Atas de Assembleia Ordinária e Extraordinária da - Organização garantindo adequações de forma
ágil e eficiente

- trabalhista e rh - Faz todo o processamento de folha de pagamento e processos internos de RH.
- administrativo/financeiro - gerencia os processos de pagamentos e recebimentos, planejamento e
acompanhamento de execução de orçamento e geração de relatórios, provendo informações para decisões estratégicas da organização.

- Elaboração de documentos constitutivos seguindo a legislação correspondente a área de política pública predominante na Organização
-Acompanhamento online do processo de registro em Cartório

https://www.qualityassociados.com.br/

- Elaboração de pareceres jurídicos do 3º Setor
- Elaboração de acordos contratuais, e/ou alteração de regime interno, termos de parceria
- Análise e encaminhamentos necessários para inscrição da Organização junto aos conselhos municipais da criança e adolescente, da Assistência Social, da Saúde, da Educação, do Meio Ambiente, da Cultura entre outros.
Responsável: Dra Paula de Oliveira Mello - OAB/SP 262.277

https://redepapelsolidario.org.br/
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Voluntariado

Monitores

Desde a sua fundação, o Inataa vem enfrentando grandes desafios para manutenção de
suas atividades e desenvolvimento de técnicas e modelos de gerenciamento, que lhes
sejam próprias e adequadas aos trabalhos que desenvolvem.

Sonia Ferreira, Mauro Junior, Juliana Herr, eFatima Neves
Os monitores são responsáveis pela referência e comunicação dos voluntários com as instituições visitadas pelos voluntários e atuam na organização de campanhas e ações junto ao gerenciamento.

Com o objetivo de garantir a eficiência e efetividade dos projetos sociais desenvolvidos
pelo Instituto, investimos na profissionalização da área com a contratação de uma nova
responsável técnica.

Adestradores
Lisa Mitui
Andrea Yuki
Bruna Menezes

Fernanda Garcia - psicóloga técnica e responsável pelo setor de voluntariado
Psicóloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, formada em Terapia de Aceitação
e Compromisso pelo IBAC, atua como psicóloga clínica adulta, acompanhante terapêutica
e tutora em casos de desenvolvimento atípico e dificuldades de aprendizagem em crianças e adolescentes e atua como pesquisadora em violência sexual e suicídio no Ambulatório de Impulso Sexual Excessivo e Prevenção dos Desfechos Negativos Associados ao
Comportamento Sexual (AISEP) do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (IPq HCFMUSP). Participou do capítulo “Terapia Assistidas
por Animais” da futura Coleção de Clínica Psiquiátrica do Ipq HCFMUSP que será lançado
no próximo ano.

Voluntários
65 voluntários e 15 cães coterapeutas

No setor de gestão de voluntários foi criada uma atualização geral de dados dos voluntários de acordo com a Lei de Proteção de Dados (n lei), além da unificação e sistematização
de informações acerca das visitas como: frequência, lista de presença, lista de espera e
presença em treinamentos de novos voluntários, sistematização de termos e informações
sigilosas.
Todas as ações e campanhas realizadas pelos voluntários durante este ano foram organizadas pelo setor de gestão de voluntários junto à diretoria do INATAA.
Foi realizada a primeira palestra de treinamento para novos voluntários online que contou
com quatro encontros para treinamento, aproximação e sensibilização dos novos voluntários acerca das IAAs.
Este setor foi o responsável pelo contato direto e de referência aos voluntários após os
monitores e para os monitores antes da diretoria, a fim de tornar o fluxo de demandas de
voluntários e monitores mais direcionadas e com referência de contato dentro do instituto. Neste sentido, este setor também foi responsável pela organização de eventos, promoções, gincanas, treinamentos e encontros com voluntários junto à diretoria do INATAA.
A criação e supervisão de conteúdos para as redes sociais também foram realizados pela
gestão de voluntários em 2020.
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Parceiros
Para cuidar do bem-estar dos cães coterapeutas o INATAA conta com parceiros
em diversas áreas:
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