Para distribuição pública
Quinta-feira, 15 de abril de 2010
18:00, horário da costa leste dos EUA
26º Relatório da situação do Centro de Operações de Emergência
Terremoto do Haiti

ASPECTOS DESTACADOS
•

•

A OPAS/OMS, o UNICEF e o Ministério da Saúde
haitiano colaboram em um programa de capacitação
de capacitadores em duas partes projetado para o
tratamento
da
desnutrição
grave
em
meios
hospitalares

•

Parceiros de saúde administram mais de 800.000
vacinações como parte do programa de vacinação pósdesastre em Porto Príncipe, no Departamento
Ocidental e em Léogâne e Jacmel

•

O subgrupo orgânico de Saúde Mental elabora um plano de resposta de três meses
para a promoção e prestação de serviços de saúde mental em Porto Príncipe e nos
Departamentos adjacentes

RESUMO DE SITUAÇÃO

Três meses após o terremoto de 12 de janeiro, o Presidente do Haiti Rene Preval
recordou à comunidade internacional que o país continua “em perigo constante”.
Enquanto os esforços de recuperação pós-desastre ganham impulso, a estação chuvosa
ameaça exacerbar uma frágil situação humanitária com surtos de doenças transmitidas
por vetores, deslizamentos de terras e condições de vida anti-higiênicas. O Grupo
Orgânico de Saúde e os subgrupos orgânicos estão mobilizados no planejamento de
contingência para a estação chuvosa, e está sendo formulado um plano nacional que dá
conta dos serviços e reservas disponíveis das ONGs em todos os Departamentos do país.
Em um esforço para mitigar as consequências do congestionamento e vulnerabilidade de
assentamos espontâneos, o governo haitiano está empreendendo um processo maciço de
recolocação antes que ocorram inundações em Porto Príncipe e Departamentos
adjacentes. O Ministério de Saúde Pública e População (MSPP) prorrogou o acesso
gratuito aos medicamentos até 12 de julho.
A OPAS/OMS continua a empreender ações de saúde, incluindo vacinações em massa,
fornecimento de provisões médicas, vigilância de doenças no centro-sentinela e
distribuição de mosquiteiros resistentes tratados com inseticida, e também está
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ampliando as iniciativas de capacitação em serviços de saúde, como reabilitação, saúde
mental e nutrição.

COORDENAÇÃO
Grupo orgânico de saúde, Porto Príncipe
O Grupo Orgânico de Saúde continua realizando reuniões semanais em Porto Príncipe,
com aumento na participação das ONGs haitianas e parceiros de saúde. Um documento
conceitual esboçando um sistema de acesso gratuito aos serviços de atenção primária à
saúde está sendo desenvolvido pela liderança do grupo orgânico. Desde 14 de abril, os
seguintes subgrupos orgânicos do Grupo Orgânico de Saúde estão em ação:
•

Ambulatórios móveis; Hospitais; Incapacidade e reabilitação; Gestão da
Informação Sanitária; Vigilância de doenças; Saúde reprodutiva; Saúde mental e
apoio psicossocial; Dois pontos satélite: Jacmel e Léogâne

Satélites do grupo orgânico de saúde
Os pontos satélite da OPAS/OMS em Léogâne e Jacmel aumentaram sua visibilidade e
acrescentaram novos parceiros nas duas últimas semanas. Ambos os subgrupos
orgânicos estão preparando ativamente planos de contingência para a estação chuvosa.
Léogâne
Serviços de saúde em Léogâne, Gressier, Grand Goave e Petit Goave estão sendo
reconstruídos após a catastrófica devastação.
•
O Médécins Sans Frontières (MSF) Suíça montou um hospital de campanha
temporário com 110 camas
•
A reconstrução de um hospital semiprivado (Cardinal Leger e Sanatório de Siguenau)
com 186 camas está sendo planejada
•
A Cruz Vermelha de Luxemburgo está construindo um novo hospital em Gressier, e
várias ONGs estão fornecendo cobertura sanitária nesse ínterim. O hospital haitianocubano-venezuelano de Grand Goave foi danificado, mas permanece em
funcionamento
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•

O Hospital de Notre Dame de Petit Goave está em funcionamento novamente com a
ajuda de ONGs

Ações de curto prazo relacionadas com os planos de contingência para a estação chuvosa
em Léogâne, Gressier, Petit Goave e Grand Goave foram identificadas pela OPAS/OMS e
parceiros do Grupo Orgânico de Saúde. Os objetivos incluem a criação de redes de
comunicação, enlaces de transporte e restauração dos centros de saúde principais.
Jacmel
Em Jacmel, atividades de coordenação estão em curso, com o Grupo Orgânico de Saúde
sendo co-presidido pelo Département Sanitaire du Sud Est (DSSE) e pela OPAS/OMS. O
governo assumiu o controle completo da coordenação da resposta e das atividades de
recuperação, assegurando que todos os novos parceiros sejam registrados. O grupo
orgânico continua coletando informações sobre pessoas, locais etc., e um sistema
semelhante será usado para detalhar as falhas na cobertura dos ambulatórios móveis.
O Grupo Orgânico se ocupa do planejamento estratégico a longo prazo que enfatiza a
sustentabilidade como o pilar fundamental da recuperação. As duas primeiras semanas
de abril foram centradas na elaboração de um plano de contingência para a temporada de
furacões. No plano, o objetivo prioritário é prestar serviços de saúde na eventualidade de
um departamento ficar isolado de outras comunas devido à inundação de estradas. O
DSSE está investigando locais estratégicos para pré-posicionar as provisões em cada
comuna.
As ameaças persistentes para a saúde incluem a falta de saneamento, higiene básica e
falhas na cobertura de assistência de saúde devido a uma grande afluência de
Desabrigados Internos. O DSSE, cujo escritório foi danificado gravemente durante o
terremoto, continua trabalhando em uma sede temporária instalada em uma igreja.
Fond Parisien (fornteira entre Haiti e República Dominicana)
Na fronteira do Haiti com a República Dominicana, a OPAS/OMS continua ativa nos
serviços de resposta de saúde e coordenação. Os aspectos destacados da fronteira
incluem atividades de reabilitação, vacinações e capacitação.
Para ajudar a administrar as necessidades de pacientes, o MSPP e a OPAS/OMS se
reuniram em Jimaní na semana passada para começar a fazer planos para o treinamento
de equipes em serviços de reabilitação ao longo da fronteira. Há também uma avaliação
de necessidades em curso relacionada à concepção, instalação e manutenção de
membros prostéticos. Dos 275 indivíduos recuperando-se das lesões relacionadas com o
terremoto no centro de reabilitação Love a Child, 48 sofreram amputações.
A OPAS/OMS também está se coordenando com o Ministério da Saúde para projetar um
programa de formação profissional para a gestão de resíduos nos abrigos. Finalmente,
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um sistema de registro coordenado pelo MSF e pela OPAS/OMS assegura que os
pacientes que regressem da República Dominicana ao Haiti recebam atenção adequada
de acompanhamento. O sistema de encaminhamento reflete um esforço maior em todo o
Haiti para ajudar os pacientes convalescentes a encontrar serviços de saúde apropriados.

PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS ORGÂNICOS DAS NAÇÕES UNIDAS DA OPAS/OMS
A OPAS/OMS continua participando do Grupo Orgânico de Água, Saneamento e Higiene
(WASH); Grupo orgânico de Nutrição; Grupo orgânico de Logística; e subgrupo orgânico
de Violência por Razão de Sexo (GBV) do Grupo Orgânico de Proteção (CCCM).

ATIVIDADES DE SAÚDE
COMBATE À DESNUTRIÇÃO
Os parceiros de saúde continuam trabalhando em todo o Haiti para tratar a desnutrição.
A OPAS/OMS, o UNICEF e o MSPP criaram uma parceria para desenvolver um programa
de capacitação de capacitadores em duas partes para tratar a desnutrição grave aguda
em meios hospitalares. O programa foi realizado entre os dias 6 e 10 de abril e treinou
um total de 23 funcionários departamentais e nacionais do MSPP, assim como um
parceiro da área de nutrição. Os certificados de treinamento, assinados pelo Ministro da
Saúde e líderes dos organismos do UNICEF e da OPAS/OMS, foram distribuído pelo
diretor-geral do MSPP. Os resultados do treinamento incluem o aumento da capacidade
em todo Porto Príncipe e departamentos regionais para identificar e tratar a desnutrição
entre crianças, mulheres grávidas e adultos.
REABILITAÇÃO
Uma equipe de peritos em incapacidade e serviços de reabilitação empreendeu uma
avaliação integral dos recursos disponíveis e necessidades fundamentais de pessoas com
incapacidades. A destruição de muitas instalações de reabilitação pré-terremoto, além de
um aumento do número de indivíduos hoje incapacitados por causa do terremoto,
salienta a necessidade de capacitação nesta área de saúde. A equipe da OPAS/OMS está
trabalhando para criar oportunidades para fortalecer políticas e programas para os
portadores de incapacidades por meio da mediação de parcerias com interessados diretos
importantes, como o MSPP, ONGs e indivíduos com incapacidades.
ATUALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NACIONAL
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A OPAS/OMS, o UNICEF e o MSPP continuam trabalhando com outros parceiros de saúde
para pôr em prática o programa de vacinação nacional pós-desastre. Desde 14 de abril, o
programa já forneceu mais de 800.000 vacinações. Embora não esteja refletido no
gráfico abaixo, o programa foi marcado para começar em Jacmel no dia 5 de abril. Uma
avaliação de 542 assentamentos de Desabrigados Internos mostra cobertura de 65%,
que representa um aumento de 8% desde 20 de março. Para ver mais informações de
apoio sobre o programa de vacinação pós-desastre, consulte os Relatórios de Situação
22 e 25 do AOE da OPAS.
9 de abril de 2010

DADOS DISPONÍVEIS DESDE
LOCAL

LOCAIS

DEPARTAMENTO

COMUNA

Aire Métropolitaine

Carrefour
Soleil Cité
Delmas
Pétion-Ville
Porto Príncipe
Tabarre

#

1½a8
meses

NÚMERO DE VACINAS
9 meses a 7
+ de 8
anos
anos

Total

POPULAÇÃO

542

1.224.962

42.556

162.957

590.510

796.023

89
20
106
45
121
5

159.935
39.350
320.614
200.100
351.341
8.900

5.300
1.251
6.951
6.003
19.140
205

16.984
9.953
37.356
24.089
43.760
1.814

73.587
23.810
167.868
70.781
159.637
6.599

95.871
35.014
212.175
100.873
222.537
8.618
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19

52.055

1.662

7.684

22.253

31.599

Nippes

Croix des
ramalhetes
Gressier
Grandioso-Goâve
Léogane
Petit-Goâve
Miragoane

0
5
83
49
0

0
6.000
31.765
54.902
0

0
153
947
944
0

0
870
4.948
15.499
0

0
3.190
18.145
44.640
0

0
4.213
24.040
61.083
0

Sud-Est

Jacmel

0

0

0

0

0

0

Ouest

Saúde mental
O tratamento de necessidades psicossociais no Haiti continua sendo uma prioridade
absoluta para as autoridades de saúde no país. A OPAS/OMS, o UNICEF e a OIM têm
trabalhado com o MSPP para finalizar o plano nacional para a saúde mental e apoio
psicossocial. O projeto de plano agora está sendo divulgado para a apreciação de outras
instituições governamentais, profissionais da saúde e instituições parceiras. Um perito em
saúde mental da OPAS/OMS está trabalhando com outros parceiros de saúde para
identificar um ponto de comparação de capacidade dentro de Porto Príncipe, e para
estabelecer uma nova equipe departamental fora da capital.
Um plano de trabalho para os próximos três meses foi organizado pelo subgrupo de
Saúde Mental e Serviços de Apoio Psicológicos (MHPSS). O plano de trabalho procura
coordenar e promover o lançamento do plano nacional, e estabelece relações sistêmicas
de articulação com os Grupos Orgânicos de Saúde, Proteção, Educação, Nutrição e
CCCM.
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS
O Sistema de Vigilância de Desabrigados Internos (IDPSS) do Haiti está coletando
relatórios diários dos ambulatórios móveis que estão atendendo os assentamentos de
DIs. O IDPSS, os Centros-Sentinela de Vigilância Nacionais (NSSS) e a Brigada Cubana
repassam informações ao MSPP, que posteriormente são analisadas pelos
epidemiologistas. A doença aguda das vias respiratórias (IRA) continua sendo a
enfermidade mais comum entre todas as faixas etárias. Não houve registro de aumento
de doenças infecciosas em níveis preocupantes desde 14 de abril de 2010.
Malária
O país esteve sujeito a muitas chuvas nas duas últimas semanas, suscitando
preocupações em relação à escalada dos casos de malária entre os DIs. A OPAS/OMS e o
CDC foram convidados pela Diretoria de Epidemiologia do Ministério da Saúde, Nacional
Laboratorial e Programa Nacional contra a Malária para projetar conjuntamente
intervenções para regiões propensas à malária no país.
INFECÇÃO PELO HIV/AIDS
A OPAS/OMS continua firmando parcerias regularmente com o UNAIDS e o MSPP para
abordar a questão da propagação e tratamento da infecção pelo HIV/AIDS no Haiti.
Atualmente, a OPAS/OMS está participando de um grupo de trabalho entre organizações
responsáveis pela finalização do plano nacional de HIV/AIDS. O plano, que está
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programado para ser finalizado no dia 14 de abril, guiará os organismos de resposta de
saúde no curto prazo enquanto o plano nacional de reconstrução do setor da saúde no
longo prazo é finalizado.

CONTATOS
Líder do
grupo
orgânico *:

Anshu Banerjee ban@euro.who.it 509-3612-5351

Informações
para contato
do ponto focal
*:

Souad Lakhdimlakhdims@paho.org509.3817.0097

Website do
grupo
orgânico:

http:/oneresponse.info/Disasters/Haiti/Health/Pages/default.aspx

Grupos do
Subgrupo
Orgânico:

Ambulatórios móveis; Hospitais; Incapacidade e reabilitação; Gestão da
Informação Sanitária; Vigilância de doenças; Saúde reprodutiva; Saúde
mental e Apoio psicossocial; Dois pontos satélite: Jacmel e Léogâne

Organização Pan-Americana da Saúde,
Centro de Operações de Emergência, Washington, D.C.
www.paho.org/desastres

eoc@paho.org
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