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Relatório da situação do Centro de Operações de Emergência no. 2
Terremoto do Haiti
Dois dias após o terremoto devastador que atingiu o Haiti, os esforços de busca e resgate seguem em
um ritmo frenético. A comunicação dentro do Haiti ainda está difícil embora algumas chamadas
internacionais estejam sendo feitas. Isso está dificultando a coleta de informação em tempo real sobre
o impacto sanitário do terremoto. Em terra, membros da Equipe Regional de Resposta estão reunidos
na República Dominicana e estarão no Haiti na sexta-feira.
IMPACTO CUMULATIVO
•
•
•
•
•

•

Um terremoto de magnitude de 7.0 atingiu o Haiti na tarde de terça-feira, 12 de janeiro de
2010, perto de capital da nação, Porto Príncipe. O terremoto foi sentido na República
Dominicana e bem longe dali, como na Jamaica.
Não há ainda estimativas claras dos números de mortos e feridos. A Cruz Vermelha calcula ao
redor de 3 milhões de pessoas feridas e sem casa. Uma variedade de fontes estima o número de
mortos como sendo de 50.000 a 100.000 pessoas.
Ao redor de 200 pessoas das Nações Unidas no Haiti, inclusive o pessoal da força de paz da
Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), continuam
desaparecidas.
Segundo os informes, as pessoas estão colocando os corpos dos mortos em lençóis nas ruas; o
chefe da polícia das Nações Unidas decidiu que eles devem ser levados pela MINUSTAH a um
local central.
Impacto nos serviços de saúde:
o Pelo menos 8 hospitais e/ou centros de saúde desabaram ou sofreram danos e não tem
condições de funcionar. Maiores informações estarão disponíveis quando a equipe de
avaliação da OPAS/OMS fizer seu relatório.
o Os serviços de saúde estão sobrecarregados, obrigando o atendimento em áreas
provisórias.
o Dois hospitais também sofreram danos na República Dominicana, em Barahona e
Santiago. Os danos ao hospital de Santiago foram pequenos. Ambos os hospitais
continuam em funcionamento.
O aeroporto abre e fecha de modo intermitente. Além disso, provisões que chegam ao país
estão se acumulando na pista.
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•

As estradas da cidade fronteiriça de Jimaní na República Dominicana para Porto Príncipe
parecem estar livres. Os feridos estão buscando ajuda médica em Jimaní.

RESPOSTA DA OPAS/OMS
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Os especialistas da Equipe Regional de Resposta a Desastres da OPAS/OMS estão na
República Dominicana e viajarão amanhã, sexta-feira, ao Haiti.
Devido aos danos causados ao edifício, o escritório da OPAS/OMS foi remanejado para o
conjunto de PROMESS, o depósito farmacêutico do Ministério da Saúde do Haiti.
A OPAS/OMS está estabelecendo um escritório de campo em Jimaní (República Dominicana)
para servir de ponte permanente entre esta cidade fronteiriça e Porto Príncipe, a uma distância
de 90 minutos de viagem. O escritório será um ponto de classificação/transferência para
suprimentos da ajuda humanitária de emergência e pessoal necessário na operação de resposta
no Haiti. O mesmo escritório será usado no futuro para fins logísticos a fim de auxiliar a
população com transporte, aumento do influxo de pacientes com traumatismos, combustível
para hospitais, equipamentos etc.
O escritório da OPAS/OMS em Santo Domingo receberá recursos adicionais como apoio
financeiro e logístico, incluindo recursos humanos, para realizar as operações de resposta até o
escritório da OPAS no Haiti ser plenamente operacional.
Um kit para satélite de implementação rápida chegará durante o fim de semana. Uma vez
instalado, conexão via internet/voz/correio eletrônico deve estar disponível.
As áreas técnicas dentro da OPAS/OMS (saúde materno-infantil, imunização, doenças
transmissíveis e outros) estão trabalhando com o Centro de Operações de Emergência para
organizar os serviços especializados.
Os depósitos na República Dominicana não têm espaço para as provisões e novas doações
estão chegando rapidamente. Estão tentando distribuir os estoques aos centros de saúde ao
longo da zona de fronteira para poder armazenar as provisões de socorro que chegam. A
OPAS/OMS está colaborando com a USAID e Management Sciences for Health (MSH) para
intercambiar informações de logística com respeito a medicamentos e provisões médicas.
O sistema de gerenciamento de provisões humanitárias de LSS/SUMA será instalado em
Jimaní para o gerenciamento e distribuição dos recursos.
Apoio inicial foi prestado ao coordenador do Grupo Orgânico de Saúde das Nações Unidas,
pessoal de logística, comunicação, sistemas de saúde, entre outros.
A OPAS/OMS adiantou US$ 200.000 de seu fundo de resposta a desastres para iniciar
atividades críticas imediatas e hoje trabalhou com a OMS para preparar um Apelo
Interinstitucional Urgente das Nações Unidas que será lançado ao final da semana.

OUTRAS AÇÕES
•

Pelo menos 13 países nas Américas confirmaram o envio de equipes médicas. Além disso, seis
países enviaram equipes de busca e resgate. Muitos países-membros da OPAS/OMS estão
também fornecendo fundos e provisões e aguardam os relatórios a fim de melhor atender às
necessidades no país.
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•
•

A OMS liberou US$ 75.000 de sua Conta de Resposta Rápida e está enviando 2 especialistas
em logística e 2 peritos em água e saneamento.
Todas as equipes enviadas à área precisam ser autossuficientes em termos de alimentos e água,
assim como meios financeiros (dinheiro em espécie).

Fonte: ReliefWeb

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