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Conflitos da sociedade pós contemporânea

• Interesse de alguns em detrimento da maioria

• Interesses econômicos X preservação da natureza

• Resultados imediatistas X necessidades permanentes

• consumo X recuperação/preservação
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Grad e Covid 19



Grad Brasil
Pantanal 

Reconhecimento dos agentes 
na liderança da ação no desastre

Diagnóstico de crise

Planejamento de ações

Reconhecimento do local  

Encaminhamentos técnicos

Resgate animalAtenção e cuidados

Transporte de animais

Apoio logístico

Capacitação e treinamento

Avaliação e analise
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Serviço móvel.....
proposta



O que é um desastre?
Termo, amplamente utilizado em situações calamitosas, envolve problemas:
 de ocorrência intencional ou não 
 que afetam uma sociedade, 
 desencadeando perdas e impactos humanos, materiais, econômicos ou 

ambientais disseminados, 
 esses excedem a capacidade da comunidade afetada de lidar com o 

problema empregando seus próprios recursos.

Slide adaptado – Ana Liz Bastos



Medicina Veterinária de Desastres

É  a especialidade onde atuam Médicos Veterinários capacitados para lidar 
com as necessidades dos animais atingidos por catástrofes ou situações 

especiais.



É importante:

• levar em conta que os animais são seres sencientes.

• o salvamento dos animais ajuda a promover o bem estar emocional de
seus tutores, abalados pela perda dos bens materiais e, por vezes, de
entes queridos.

• Fundamental conhecimento de BEA- Comportamento

• Resgatar a vida animal em vulnerabilidade
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Recomendações preliminares

• Plano de contingênciamento

• Capacitação de equipe de voluntários

• Definição de equipe técnica para constante monitoramento em especial 
nos momentos de risco

• Agir preventivamente

• Formação de brigada contra incêndios/ enchentes

• instalação  de câmara técnica permanente de forma paritária para 
monitoramento

• Fundo de financiamento permanente ligada ao estado de uso especifico

• Imediatamente formação de equipe de trabalho com moradores do estado

• Formação do GRAd Mt e MS...









Gratidão!!!!!!

vania.vet@gmail.com
11-99906-7258
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