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Relatório da situação do Centro de Operações de Emergência no. 1
Terremoto no Haiti
Um dia após o terremoto devastador que atingiu o Haiti, ainda é difícil obter informação. O escritório
da OPAS/OMS no Haiti não tem conseguido se comunicar com as autoridades nacionais sanitárias e
colegas das Nações Unidas. Por enquanto, as informações estão sendo coordenadas pelo Centro de
Operações de Emergência da OPAS/OMS em Washington. Em campo, as últimas 24 horas foram
dedicadas à busca e resgate e atividades imediatas para salvar vidas.
IMPACTO CUMULATIVO
•
•
•

Um terremoto de magnitude 7.0 atingiu o Haiti na tarde de terça-feira, 12 de janeiro de 2010,
perto da capital da nação, Porto Príncipe. O terremoto foi sentido na República Dominicana e,
bem mais distante, na Jamaica.
Os relatórios indicam uma perda significativa de vidas; não há um número oficial no momento,
mas o presidente haitiano estimou que deve haver 100.000 pessoas mortas ou desaparecidas.
Impacto nos serviços de saúde:
o Vários hospitais e centros de saúde desabaram na cidade
− A clínica das Nações Unidas no Hotel Christopher desabou.
− O centro/pronto-socorro de Martissant (na favela de Porto Príncipe, administrado
pelos Médicos Sem Fronteiras) sofreu danos e instável. Todos os pacientes foram
evacuados e remanejados em barracas no solo. O pessoal do MSF tem atendido ao
um fluxo de vítimas vindo da cidade.
− O Hospital-Maternidade Solidarité, administrado pelo MSF, sofreu sérios danos.
− O Centro Traumatológico Trinité (60 leitos), administrado pelo MSF, sofreu sérios
danos.
− HUEH (hospital universitário) sofreu danos.
− O novo hospital em Delmas sofreu danos.
− O Hospital Eliazard Germain (Petionville) sofreu danos.
− A Petits freres et soeurs (Porto Príncipe) sofreu danos.
o Dois hospitais também sofreram anos na República Dominicana, em Barahona e
Santiago.
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O hospital militar argentino que atendia ao pessoal da MINUSTAH está sendo
reforçado por duas equipes cirúrgicas e provisões fornecidas pelo governo da
Argentina (capacetes brancos).
O aeroporto está no momento aberto somente por operações diurnas. Contudo, não há energia
para o funcionamento da torre de controle nem para operações noturnas. Um serviço de saúde
temporário foi montado lá para dar atendimento.
Os dois portos marítimos sofreram danos.
As estradas em Porto Príncipe são extremamente difíceis de transitar devido aos escombros e
grande quantidade de pessoas. As estradas da fronteira com a República Dominicana à Porto
Príncipe parecem estar livres.
A MINUSTAH (edifício de segurança das Nações Unidas) desabou, causando perda de vidas.
o

•
•
•
•

RESPOSTA DA OPAS/OMS
•
•
•
•
•
•
•

O Centro de Operações de Emergência ema Washington, D.C. está agora coordenando a
logística e comunicação.
Os especialistas da Equipe Regional de Respostas a Desastres da OPAS/OMS chegarão à
República Dominicana esta noite. Eles se deslocarão para o Haiti na quinta-feira.
O Grupo Orgânico de Saúde das Nações Unidas será estabelecido o quanto antes.
Provisões foram liberadas do PROMESS, o depósito farmacêutico do Ministério da Saúde do
Haiti.
Kits para traumatismo para atender 500 vítimas por 10 dias estão a caminho.
A OPAS/OMS deu um adiantamento de US$ 200 mil do seu fundo de resposta a desastres para
iniciar atividades críticas imediatas.
O escritório da OPAS/OMS no Haiti sofreu danos e o pessoal trabalhará em instalações
temporárias até que seja feita uma avaliação da estrutura do edifício.

OUTRAS AÇÕES
•
•
•
•
•

Muitos países-membros da OPAS/OMS na América Latina e no Caribe ofereceram e estão
enviando ajuda humanitária ao Haiti.
A USAID/OFDA mobilizou uma equipe de resposta assistencial a desastre (DART) formada
por 11 pessoas, assim como equipes urbanas de busca e resgate.
Uma equipe de Resposta de Emergência Médica das Nações Unidas será enviada ao Haiti,
incluindo pessoal para apoio psicológico em situação de estresse.
Todas as equipes enviadas à área devem ser autossuficientes em termos de alimentos e água,
assim como meios financeiros (dinheiro em espécie) pois o sistema bancário está fora de
operação.
Uma equipe do Comando de Transporte dos EUA/SouthComm está a caminho para uma
avaliação completa da situação no Haiti.
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Fonte: ReliefWeb

O Relatório da Situação do Centro de Operações de Emergência da OPAS/OMS será
divulgado com informações sobre a situação conforme necessário.
Contato o COE da OPAS pelo telefone +1 202 974 3399 ou eoc@paho.org
www.twitter.com/pahoeoc
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