A ANIMATHERAPY
A AnimaTherapy, idealizada por Themis Regina Kogitzki, tem a missão de proporcionar
bem-estar e qualidade de vida aos cães por meio da massagem. Acreditamos que o
toque, além de trazer benefícios físicos e mentais, promove a confiança e o
estreitamento da relação entre o cão, o tutor e o massoterapeuta. Nossas diretrizes:








Respeitar os limites dos cães;
Tratar o animal de estimação de forma gentil, cuidadosa e carinhosa, respeitando o
tempo necessário para o trabalho, sem gerar traumas ou desconfortos;
Ter consciência do nosso papel e âmbito de prática da massoterapia nos cuidados
dos cães;
Indicar outros profissionais e especialistas aos nossos clientes quando necessário;
Oferecer serviços de massoterapia com os mais elevados padrões de ética;
Promover a profissão da massoterapia canina.
Compartilhar o conhecimento

Missão
Proporcionar o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos cães por meio da
massoterapia canina, bem como promover a confiança e o estreitamento da relação
entre cão e tutor.

Visão
Ser referência no segmento do bem-estar animal, investindo constantemente em
treinamento e aprimoramento das técnicas de massoterapia e serviços que zelem pela
saúde e qualidade de vida do animal de estimação.

Valores
• Respeito aos limites dos cães;
• Profissionalismo e disseminação de conhecimento;
• Transparência;
• Ética.
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A ANIMATERAPEUTA
Themis Regina Kogitzki é apaixonada por cães desde sua infância. Sempre procurando
ajudá-los, já atuou como protetora-voluntária em ONGs e atua na conscientização
sobre a adoção responsável.
Após inúmeras pesquisas sobre os benefícios da massoterapia canina e sobre como
essa prática poderia ajudar cães de todas as raças, idades e condições de vida, foi para
os Estados Unidos buscar especialização na Chicago School of Canine Massage, escola
reconhecida liderada por Denise Theobald, que possui mais de 14 anos de experiência
em massoterapia canina.
Deu continuidade aos seus estudos na Inglaterra, na Galen Therapy Centre, fundada
em 2002 por Julia Robertson, autora de três livros na área e vencedora do prêmio
Maxwell, da Dog Writers Association of America, por seu DVD Tongue to Tail – the
Integrated Movement of the Dog.
Certificada pelo Advanced Canine Massage Certification Program da Chicago School of
Canine Massage e pelo Galen Myotherapy for the Canine Professional da Galen
Therapy Centre, Themis acumula mais de 500 horas de estudo e prática em
massoterapia canina, mioterapia, anatomia, fisiologia, comportamento animal, entre
outras modalidades.
Além de um vasto conhecimento teórico, ambas as escolas oferecem uma grande
variedade de aulas práticas, com experiências relacionadas às diferentes situações
vivenciadas pelos cães. Isso significa trabalhar com cães das mais variadas condições:
cães com lesões musculares, cães em reabilitação pós-cirurgia, cães com hipertrofia ou
hipotrofia muscular decorrente de compensação, cães que fazem uso excessivo da
musculatura, cães geriátricos e cães de ONGs para adoção.
Além da experiência em massoterapia canina, Themis vem incrementado seu
conhecimento também em outras modalidades complementares, alternativas às
práticas veterinárias tradicionais, para auxiliar cada vez mais os cães a conquistar uma
melhor qualidade de vida.
E essa busca por conhecimento e aperfeiçoamento continua, agora dedica parte de
seu tempo cursando Medicina Veterinária na Universidade Anhembi Morumbi. Espera
com o curso agregar valor aos conhecimentos já adquiridos com a massoterapia
canina.
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Onde tudo começou: Capacitação de
Profissionais Responsáveis – Centro de
Comportamento Canino Dog Resort
Por Dra. Ana Paula Vieira da Costa
(veterinária),
Fernando
Ishitani
(comportamentalista), Evelyse Athayde
(adestradora), Raquel Hama (proprietária)
e Dra. Pollyana Tong (veterinária). 2013

Safe Handling for Professionals at Canine
Link Education & Consulting for the Pet
Industry, Inc.
Por Jamie Damato Migdal, CEO & Pet
Industry Entrepreneur. 2013

The Canine Athlete Seminar at Stone City Kennel Club – Tinley
Park, IL
Por Dr. Laurie McCauley, Medical Director of TOPS Veterinary
Rehabilitation of Grayslake, IL. 2013
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Especializações Advanced Canine Massage
Certification Program na Chicago School of
Canine Massage – Chicago, Illinois, Estados
Unidos. Carga de 300 horas. Escola
referência nos EUA, a Chicago School of
Canine Massage autoriza profissionais para o
exercício da massoterapia canina. A
instituição é certificada pela NBCAAM e
liderada por Denise Theobald, que há mais
de 14 anos atua como massoterapeuta e
como líder nos programas de capacitação de
profissionais do segmento. Theobald foi
pioneira nessa modalidade no estado de
Illinois e, além de ser membro da NBCCAM e
instrutora de primeiros socorros para cães,
possui vasta experiência em massoterapia
esportiva, neuromuscular, ortopédica e
Trigger direcionada a cães. 2014

Galen Myotherapy for the Canine
Professional – Galen Therapy Centre, West
Sussex, Inglaterra. Carga de 120 horas.
Escola membro da Laser Learning Awards,
entidade reconhecida pelas autoridades
regulamentadoras inglesas que certificam
instituições de educação superior no país.
Julia Robertson, a fundadora da escola, atua
há mais de 12 anos com massoterapia,
mioterapia e formação de novos profissionais
para atuação na área. Após anos atuando na
área, Robertson já publicou três livros, dois
deles sobre massoterapia canina. Ela também
escreveu e coproduziu um DVD vencedor do
Maxwell Award, da Dog Writers Association
of America. 2014
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III Simpósio Internacional de Fisioterapia
Veterinária, do Instituto Bioethicus, na
UNESP, em Botucatu, SP. Carga de 16 horas.
2014

Curso de Alimentação Natural Caseira para
Cães e Gatos – Cachorro Verde 2014
Por Sylvia Angélico (veterinária).

Continuing
Education
in
Advanced
Myofascial, Post Surgical and Neuromuscular
Therapy na Chicago School of Canine
Massage – Chicago, Illinois, Estados Unidos.
Carga de 40 horas. 2015

Aula de massoterapia canina ministrada por
Themis Regina Kogitzki aos estudantes e
profissionais veterinários no Espaço Equus, em
Cotia, SP. Carga de 2 horas. 2015
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Curso intensivo de Fisioterapia Veterinária,
no Instituto Brasileiro de Recursos
Avançados - IBRA, SP. Carga de 48 horas.
Pelos diretores científicos Sidney Piesco de
Oliveira (CRMV-SP 3410) e Cláudio Ronaldo
Pedro (CRMV-SP 7208). 2015

Participação no Simpósio Internacional de
Fisioterapia, Fisiatria
e
Reabilitação
Veterinária com carga horária de 20h
realizado em 2015.

Participação como palestrante e ouvinte do Holistipet – Congresso online de Terapias
Holísticas e Complementares para Animais de Estimação realizado por Dra. Sylvia
Angélico. Dra. Carmen Cocca e Vanessa Firmino. 2016
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