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Centro de Operações de Emergência-Relatório nº4
Terremoto no Haiti
PANORAMA
A equipe de resposta a desastres da OPAS/OMS chegou ao Haiti. Uma plataforma de
logística foi estabelecida na cidade fronteiriça de Jimaní, República Dominicana. 

No total, 13.000 cadáveres foram recolhidos pela MINUSTAH. Não há informações
abrangentes sobre o número de feridos. 
HOSPITAIS
As avaliações das instalações de saúde já começaram; embora os principais hospitais tenham
sofrido danos, a falta de água e eletricidade é o principal obstáculo ao seu funcionamento.
Não foi feita uma avaliação abrangente da situação dos hospitais; as informações sobre a
situação dos vários hospitais são conflitantes. 
No momento, as novas instalações estão funcionando. Elas são operadas geralmente por
ONGs internacionais como Choscal, operada pelo MSF B e MDM Canada, o hospital
militar dos argentinos e alguns outros. 

Foram estabelecidos serviços de saúde provisórios nos quais está sendo feita a triagem, e
quatro lugares onde as pessoas se reúnem à espera de atendimento médico. 
HOSPITAIS DE CAMPANHA
• Um hospital de campanha temporário para a população afetada foi estabelecido em
tendas na base de logística da ONU e diferentes organizações estão cuidando dos
pacientes feridos, como Universidade da Flórida e Friends of Haiti. Estão sendo feitas
evacuações médicas para a Martinica e Miami.
o Essa instalação está superlotada, pois a maioria dos pacientes feridos de Porto
Príncipe são levados para lá. Não está aceitando mais pacientes.
o Os seguintes locais foram identificados pelo Ministério da Saúde para instalar hospitais
de campanha estrangeiros: 1) Parque Saint Therese em Petionville; 2) Estádio
Guillome, próximo ao cemitério de Porto Príncipe; 3) Estádio Esportivo de Carrefour;
4) Centro Dadadou (Delmas 3); Croix de Bouques.
Foram recebidas ofertas de hospitais de campanha, com vários graus de capacidade
operacional. Os seguintes já chegaram e devem estar funcionando em breve: Israel,
Colômbia, França e EUA e equipes médicas do Canadá, Indonésia, França e EUA. 

Instalações médicas foram estabelecidas por várias ONGs em hospitais ou clínicas danificadas. 
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ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE fora de Porto Príncipe
 Causa preocupação o afluxo de feridos e população deslocada para a República
Dominicana e o norte do país, principalmente Saint Marc. 
o As pessoas feridas estão acessando os serviços de saúde em centros de saúde nas
cidades fronteiriças da República Dominicana. Ontem, o hospital de Jimaní, com 20
leitos, recebeu 2.000 pessoas; foram realizadas 200 cirurgias e o excedente foi enviado
a Santo Domingo.
o Estão sendo prestados serviços de saúde nas cidades de Jimaní, Barahona, Azua, Neiba,
San Juan de la Maguana, Elias Piña e las Matas de Farfan.
´RESPOSTA DA OPAS/OMS
 A equipe de resposta regional da OPAS/OMS chegou ao Haiti e começou a enviar relatórios.
Parte dessa equipe está na cidade de Jimaní onde foi estabelecida uma plataforma de
logística. Jimaní, na fronteira da República Dominicana, está a 1 hora e meia de Porto
Príncipe. 

 A OPAS está baseada no armazém de PROMESS próximo ao aeroporto. PROMESS, o
depósito médico central do Ministério da Saúde do Haiti, é administrado pela OPAS. Outras
agências da ONU também estão funcionando na base de logística da ONU no Aeroporto
Internacional. 

 Hoje chegaram mais três peritos da OPAS/OMS com equipamento portátil de
comunicações. Nesse fim de semana deve chegar uma remessa de combustível para o
depósito de PROMESS. 

 Estão sendo realizadas reuniões diárias do Grupo Orgânico de Saúde; 21 agências
participaram da reunião do Grupo Orgânico de Saúde, com um total de cerca de 40 pessoas;
as reuniões são realizadas diariamente às 16 horas na Base de Logística da ONU. 
Tabela 1: Lista de agências que participam da reunião do Grupo Orgânico de Saúde da ONU no Haiti
ACDI
Handicap International
OPAS/OMS
Harvard Humanitarian /Partners
ACF
in Health
Partners in Health
AMI
IFRC
PFID
Canadian Forces Medical
Swiss Humanitarian Aid
Service (DART)
IMSURT / DMAT
(governamental)
CICR
Concern
CRS
Gov da Colômbia

Hospital de campanha de Israel
Japan international cooperation
agency (JICA)
MDM Canada
MSF da Espanha

UNFPA
UNICEF
UNOP UNOPS
USAID

NECESSIDADES IDENTIFICADAS
Os cadáveres constituem uma preocupação importante. Não há um sistema para
identificação dos mortos e estão sendo usadas valas comuns. 

Há informações sobre graves danos nas cidades no sul da península. Relatórios preliminares
estimam 10.000 mortos nas áreas adjacentes. 
O sistema bancário ainda não está funcionando e os serviços só podem ser pagos com dinheiro. 
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