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Quem eu sou? 



Quem eu sou? 

Roxy 
(Roró – Rosilda) 



Pensando em proporcionar às instituições modelos de sucesso para aprimorar sua gestão  
relacionada ao Cuidado Centrado e Experiência, o Einstein compartilha toda a sua expertise em 

Qualidade e Segurança através do Escritório de Excelência Einstein criado em 2019, 

a fim de levar não apenas   conceitos, mas os resultados práticos de sistemas  de excelência. 
 

Desenvolve competências chaves nas organizações para alcançar resultados sustentáveis, e 
criar capacidade para  promover melhorias  aumentando a fidelização dos clientes. 

Alcance  Reputação Resultado  





06 Escritórios internacionais Planetree 
 Planetree no mundo  

147 Instituições Certificadas 



Planetree no Mundo 

27 países 
       700 organizações   

 + 40 anos 

 + 9 milhões  
                 Pessoas impactadas  



Planetree e a Terapia com animais 

Fundado em 1978 por Angélica Thieriot, após ter sido internada durante o tratamento 
de uma infecção viral, percebeu a falta de cuidado centrado na pessoa. 

“Angélica Thieriot escolheu o nome 
Planetree em referência a uma árvore 
“Platanus”, onde Hipócrates sentava sobre 
a sua sombra para ensinar medicina aos 
seus primeiros alunos.” 
 
Hipócrates acreditava que a cura era 
através de ações holísticas. 
 



Neste modelo, o paciente possui real acesso às informações, 
participa ativamente nas decisões do seu tratamento e cuidados 

e é assistido em um ambiente que promova o bem-estar e 
favoreça sua recuperação em todos os níveis: físico, mental, 

emocional, social e espiritual.  





História do Planetree Brasil 

Início do 
Planetree  

no Einstein 

2008 2011 2013 2019 

Certificação 
Planetree  

no Hospital 

Escritório 
Planetree Brasil é 

fundado 

Escritório de 
Excelência Einstein é 

criado 

 Hospitais 

 Educação 

 Bancos 

 Hotéis 

 Clínicas Veterinárias 



História da Terapia Assistida por animais 

 O primeiro registro do uso da Terapia Assistida por Animais 
ocorreu em 1792 na Inglaterra, no retiro de York, onde William 
Tuke utilizou animais de fazenda como um agente facilitador em 
doentes mentais, acreditando que a presença dos animais 
auxiliaria os pacientes daquela instituição a realizar tarefas do dia a 
dia 

 

 Tuke foi um dos primeiros defensores de um tratamento 
mais humanizado do que era comum na época, lutando assim para 
melhorar os cuidados dos chamados insanos. 



Animais dentro de hospitais? 

Não! 
Contaminam o ambiente 
Podem atacar outras pessoas 
Nem todos gostam 
Traz mau cheiro 
Sou alérgico! 
Controle de Infecção não permite 



O Planetree vem quebrar alguns pensamentos 
antigos e aparentemente imutáveis 

SIM! 
Alegra o ambiente 
Promove mobilização de pacientes 
Acordo de metas de cuidado com o paciente 
Interação com pacientes irresponsivos 
Interação entre pessoas 
Trazem bem estar para a equipe assistencial 



Como implementar? 
A Experiência do Einstein 

Regras e protocolo específicos do Hospital Albert Einstein: 

Enfermagem e médico recebem a 
solicitação e há necessidade de 
liberação formal pelo médico  

Hospitalidade é acionada e conversa  

com o cliente: 

- Animal com boa saúde atestado pelo VET 

- carteira atualizada de vacinação 

- banho na véspera da visita 

 

Enfermeira define o local 
da visita  

 

Acompanham a visita 

 



Tipos e portes de animais  



Tipos e portes de animais  



Ah....meu bichinho de estimação é um pouco maior.... 

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/c
uriosidades/2017/04/paciente-ganha-
previsao-de-alta-apos-receber-visita-de-
cavalo-de-estimacao-1014043792.html 



Slide com imagens, gráficos ou tópicos 

 



Outras modalidades de Terapias com Animais 
ONGs 



Estimula o desenvolvimento de mente e corpo 
Melhora a interação social 
Cria Vínculo com o animal e equipe 
Aumenta o equilíbrio físico 
Trabalha concentração 
Promove reabilitação motora 

Outras modalidades de Terapias com Animais 
Equoterapia 



Ações com colaboradores - Einstein 



Ações com colaboradores - Nestlé 



O modelo Planetree 

 direciona as instituições a: 
 
 melhores experiências  
 melhores resultados 
 melhores talentos 
 diferenciais competitivos 

 
. 



Congresso anual Planetree 

 Premiação anual  
 

 



A terapia com animais pode ajudar a melhorar várias 
condições de saúde 

Estimula crianças 
(autismo/ hiperatividade) 

Benefício para 
idosos 

(Melhora do humor 
e diminuição da 
agressividade) Tratamento do câncer 

(alívio da dor e redução da 
ansiedade) 

Tratamento de 
doenças cardíacas 

(Reduz taxas de 
colesterol e 
triglicérides) 

Reduz o estresse 
e melhora 

sintomas de  
depressão 

Ajuda no 
tratamento de 

paralisias 
(vitimas de 
acidentes, 
paralisias 
cerebrais) 



Obrigada! 
Tel.: (11) 99730-6220 

carla.pitoli@einstein.br 
Facebook (Carla Behr) – LinkedIn (Carla Behr) 


