Para distribuição pública
Quinta-feira, 28 de janeiro de 2010
18h00min horário da costa leste dos EUA
15º Relatório Conjuntural emitido pelo Centro de Operações de Emergência
Terremoto do Haiti
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Relatórios indicam que mais de 2.000 pessoas tiveram membros
amputados, e é provável que este número aumente.
Até 27 de janeiro, 526 bolsas de sangue foram distribuídas e está
programada a chegada de outras 350 provenientes da Cruz
Vermelha Americana.
Antes do terremoto, o número de órfãos no Haiti era de
aproximadamente 380.000. A estimativa é de que o número de
crianças não acompanhadas ou órfãs seja atualmente de um
milhão.
A Unidade de Código e Conduta da MINUSTAH distribuirá
material de sensibilização para a UNIFEM, IRC e FNUAP. Esse
material deve ser distribuído aos grupos orgânicos para aumentar
a conscientização sobre a exploração e o abuso sexual.
A UNAIDS informa que uma avaliação dos serviços de PTMF (Prevenção da
Transmissão Materno-Fetal) no Hospital de la Paix identificou que crianças nascidas de mães
portadoras do HIV não estão recebendo atendimento adequado devido à falta de reservas ou fundos
para compra de sucedâneos do leite materno. Avaliações futuras em outros centros de PTMF
determinarão se se trata de uma tendência.
Segundo o Grupo Orgânico WASH, a água está chegando a mais de 300.000 pessoas através de
aproximadamente 133 pontos de distribuição em Porto Príncipe, e organizações parceiras estão
ampliando a distribuição para incluir outras áreas como Leogane e Jacmel.

MEDIDAS ADOTADAS PELA OPAS/OMS
•
•

•

A OPAS/OMS armou seis barracas para tratamento pós-cirúrgico nas proximidades da PROMESS.
Estas instalações serão operacionalizadas pela organização Médicos Sem Fronteiras da Espanha.
A OPAS/OMS enviou dois especialistas em saúde mental que avaliarão as condições da população
na República Dominicana ao longo da fronteira com o Haiti. Em seguida, eles viajarão ao Haiti
para prestar apoio aos parceiros da área de saúde.
Para apoiar ao Ministério da Saúde, a OPAS/OMS está trabalhando juntamente com os parceiros
CDC, MINUSTAH, Canadá, Cuba e outros para estabelecer um sistema de vigilância de
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emergências no Haiti. Uma sala será usada pelos parceiros nacionais e internacionais para
monitorar e investigar casos, além de repassar informações para os tomadores de decisão.
O Ministério da Saúde, através da OPAS/OMS, distribuiu um formulário aos membros do Grupo
Orgânico de Saúde para obter informação sobre atividades que suas organizações estão realizando,
os locais onde estas atividades estão ocorrendo e a data de conclusão das mesmas.
A OPAS/OMS está trabalhando com os Capacetes Brancos para mobilizar seis especialistas em
logística e LSS/SUMA para apoiar as operações do Grupo Orgânico de Saúde e da PROMESS.
Veja abaixo um relatório compilado pela equipe LSS/SUMA sobre provisões e doações recebidas
pelo aeroporto em Porto Príncipe.
A sede de atendimento pós-operatório estabelecida na propriedade da organização Love A Child
em Fond Parisien está em funcionamento e deverá receber mais duas barracas para acomodar
pacientes convalescentes. Aproximadamente 30 pacientes chegam diariamente provenientes do
hospital de Jimaní.

Acesse o 9º Boletim do Grupo Orgânico de Saúde do Haiti publicado hoje pelo endereço
www.paho.org

Para mais informações sobre a situação geral no Haiti,
acesse www.paho.org/disasters e http://twitter.com/pahoeoc
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Relatório consolidado de chegada de provisões
pelo Aeroporto de Porto Príncipe
16/01/2010 a 27/01/2010
Preparado pela equipe LSS/SUMA
Lista de provisões e peso por categoria
Categoria
Peso (kg)
Alimentos e bebidas
1.402.693
Saúde (produtos não farmacêutico)
4.990
Logística/administração
13.633
Necessidades pessoais/educação
25.048
Medicamentos
483.091
Abrigo/moradia/material elétrico/material para
169.975
construção
Elementos não classificados
1.605.912
Água e saneamento
38.728
Peso total
3.744.070

Por cento de provisões recebidas por
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