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Aos 19 de fevereiro de 2021 reuniu-se a Comissão de Medicina Veterinária de Desastres do
CRMV-PR, com os seguintes membros: Dr. Leonardo Napoli, Dr. Paulo Guerra, Dr. Arthur Gava,
Dra. Leticia Koproski e Dra. Rita Garcia. Dr. Leonardo relatou sobre a participação dele no CRMVPR; o Dr. Paulo Guerra falou da sua trajetória na área da saúde, vigilâncias em geral e da sua
participação na diretoria do CRMV-PR; Dra. Rita relatou trajetória na saúde e agora na UFPR;
Dra. Leticia comentou sobre a sua trajetória em desastres, mitigação dos riscos e resgate,
atualmente como coordenadora do projeto de resgate de fauna oleada nas áreas portuárias do
Paraná. Dr. Arthur comentou sobre sua atuação na zoonoses no município de Toledo, e que
atualmente está em clínica veterinária e que possui experiência de atuação em desastres. Dr.
Leonardo comentou sobre a comissão ser pequena, mas efetiva; como linhas gerais: identificar
colegas que tem experiencia ou que gostariam de trabalhar/se capacitar; fazer parceria com a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e Turismo (SEDEST). Dra. Leticia
complementou/sugeriu pesquisa sobre a percepção do MV sobre a medicina de desastres. Dra.
Leticia resumiu as reuniões que aconteceram antes da formação dessa comissão, com os
seguintes aspectos principais: em 13/01/21 reuniram-se Letícia, Paulo Guerra e Nara na sede do
CRMV para avaliação da necessidade de criação de uma Comissão de Desastres ou de um Grupo
de Trabalho em Desastres. A partir do entendimento inicial sobre as ações relativas às questões
da atuação do médico veterinário e do zootecnista em desastres, integralmente na gestão de
riscos; a transversalidade da atuação em desastres dentro das subáreas da Medicina Veterinária
e da Zootecnia, e as demandas da sociedade e do CFMV frente ao tema, optou-se por dar
continuidade a criação de uma Comissão. Em 22/01/21, a Dra Letícia, a convite do Dr. Leonardo
e Dr. Paulo, participou de uma reunião na sede do CRMV-PR e apresentou uma proposta de
criação da Comissão Estadual de Gestão de Riscos de Animais em Desastres para os presidentes
das demais Comissões do CRMV-PR. Por unanimidade, foi apoiada a proposta de criação da
Comissão relacionada a desastres que seria apresentada na próxima plenária do CRMV-PR, pelo
Dr. Leonardo. A proposta foi aceita na plenária. Em 04/02/21, reuniram-se virtualmente Letícia,
Leonardo e Paulo e tiveram como pauta o mapeamento de profissionais para a composição da
Comissão, a criação de um cadastro pelo CRMV-PR para atuação voluntária de médicos
veterinários e zootecnistas em desastres, e a elaboração de uma pesquisa que avaliasse a
percepção dos profissionais inscritos no CRMV-PR sobre a situação dos animais e atuação no
atendimento da fauna em desastres no Estado do Paraná. Dr. Leonardo indicou que temos
contatos com a Defesa Civil Estadual. Letícia citou a REDESASTRE, iniciativa do CEPED-PR para
atuação em rede, com várias áreas do ciclo de desastres, é uma política de estado, não de
governo. Têm 18 instituições cadastradas, como Conselho de Psicologia, a UFPR, Unespar, Lactec
e Simpepar. A REDESASTRE tem possibilidade de financiamento para aplicar em ações. Sugere
que o CRMV-PR faça parte dessa REDE. Citou também um projeto que chamava ARCA DE NOÉ
da Defesa Civil Estadual que era uma iniciativa para a inclusão da questão animal na gestão de
desastres. Dra. Leticia indicou, após esse curso de SEDEST, seja realizado o curso do CEPED-PR,
de Sistema de Comando de Incidentes. Arthur comentou sobre os Grupos de Resgate de Animais
em Desastres (GRAD) e que foi convidado pelo Fórum para coordenar o GRAD PR. Comenta que
as doenças infecto contagiosas são as que mais prevalecem no pós-resgate, devido manter os
animais no coletivo. Comenta que precisamos ter um plano emergencial para desastres no
Paraná. Leticia comentou que tem um grupo com 50 voluntários cadastrados para a questão
portuária, para dar um exemplo de grupo no estado. Cita que a ideia da nossa comissão é
trabalhar todo o ciclo do desastre, incluindo o Médico Veterinário e o Zootecnista nos planos de
contingência. Citou também a necessidade de capacitação especializada e consequente
valorização do profissional que atua na área. Rita comentou sobre a importância de termos a
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ação social, a atuação voluntária do veterinário. Leonardo falou do cadastro de clínicas
veterinárias que estariam disponíveis para auxiliar em um primeiro momento. Rita comentou
sobre os residentes de MV que já recebem pelo Governo Federal e estão disponíveis para esses
trabalhos. Dr. Leonardo colocou em discussão a confecção do questionário/cadastramento em
fevereiro/março para aplicação do questionário em março. Leticia ficou responsável por
elaborar um formulário de cadastro de voluntários. Letícia levantou-se a questão do
enquadramento e normatização do atendimento veterinário em instalações temporárias junto
ao CRMV, pois as instalações não se enquadram adequadamente nas categorias existentes e
nem tem essa intenção. Arthur comentou que o já atuou em hospital de campanha organizado
em um salão de uma igreja. Rita ponderou cuidados com a regulamentação para que não seja
impeditiva do atendimento de animais. Discutiram-se ainda os requisitos mínimos para
veterinários e zootecnistas trabalharem em desastres. E nesse momento, definiu-se que o
CRMV-PR apoiará as iniciativas do Curso de Preparação Veterinária organizado pela World
Animal Protection que será ofertado em pela SEDEST, e o curso de Sistema de Comando de
Incidentes, ofertado pelo CEPED-PR. Encerrada a reunião às 10:30h, foram os participantes por
mim questionados virtualmente em relação à aprovação da presente Ata, declarando-se todos
de acordo, o que firmo como verdadeiro. Curitiba, 19 de fevereiro de 2021, Leonardo Nápoli,
CRMV-PR 3350.
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