Para distribuição pública
Terça-feira, 2 de fevereiro de 2010
18 h, HORÁRIO DA COSTA LESTE DOS EUA
O próximo relatório emitido pela OPAS/OMS
será expedido na quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010.

18º Relatório produzido pelo Centro de Operações de Emergência
Terremoto do Haiti

PANORAMA GERAL


O Ministério da Saúde, com apoio da
OPAS/OMS, UNICEF e de parceiros não
governamentais, iniciou uma campanha
direcionada de imunização na terça-feira. A
campanha tem por foco as populações dos
assentamentos temporários, e inclui vacinas
contra rubéola, difteria, tétano e coqueluche para
as crianças menores de 7 anos de idade e difteria
e tétano para crianças de idade mais avançada e
adultos.



O Programa Mundial de Alimentos distribuiu os
alimentos a aproximadamente 750.000 pessoas,
inclusive para 48 orfanatos e hospitais.



Saneamento é uma das principais prioridades
Pacientes recebendo tratamento no hospital de campanha
Jordaniano
para o grupo orgânico WASH que informou
serem necessárias mais de 7.000 latrinas para evitar a disseminação de doenças.



Conforme foi mencionado em relatórios anteriores, o número de traumatismos tratados continua a diminuir.
Segundo relatórios dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), o número de crianças sofrendo de diarreia vem
aumentando, e a a população começa a apresentar sintomas físicos de trauma psicológico.

MEDIDAS ADOTADAS PELA OPAS/OMS


A OPAS/OMS criou um banco de dados on-line com informações sobre voluntários. O objetivo é captar
informações de contato, experiência, habilidades, disponibilidade, etc. das pessoas interessadas em trabalhar
como voluntárias no Haiti. A prioridade é dada às seguintes áreas: saúde pública, medicamento e/ou gestão
de desastres, e os candidatos devem dominar o idioma francês. Domínio do idioma crioulo é um benefício
adicional. Solicita-se que cada voluntário conclua o processo de registro pelo web site
http://new.paho.org/haitivol unteers/index.php. As informações serão divulgadas entre as diversas
instituições que colaboram no Haiti, e quando a experiência e as habilidades de um voluntário atenderem às
necessidades identificadas, o candidato poderá vir a ser convocado a prestar apoio. Para mais informações
sobre o banco de dados do Centro de Operações de Emergência da OPAS/OMS, favor contatar
eoc@paho.org.
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Quarenta e cinco kits interinstitucionais de emergência (IEHKs) estão atualmente na República Dominicana,
sendo que cinco permanecerão no local e 40 serão transportados para a PROMESS no Haiti. O IEHK
contém medicamentos para tratar doenças comuns em 10.000 pacientes durante três meses.



A OPAS/OMS iniciou uma avaliação dos principais estabelecimentos de saúde afetadas pelo terremoto em
Porto Príncipe. Estes estabelecimentos são o Hospital Geral (HUEH, 700 leitos), L’ Hopital de La
Paix/Universitarios (100 leitos) e o OB/GYN Centro Isaie Jeanty-Leon Audain (70 leitos). A avaliação está
considerando o equipamento médico disponível nesses estabelecimentos e as condições de uso dos mesmos.
A avaliação fará recomendações técnicas sobre a possibilidade de reabilitação dos equipamentos danificados
ou sobre a necessidade de aquisição de equipamentos novos. O relatório final desta missão de avaliação
deverá estar pronto até o final desta semana.



Dentre as recentes mobilizações coordenadas pela PAHO/WHO estão cinco enfermeiras do Panamá que se
especializam em administração hospitalar, reabilitação, atenção crônica, traumatismos e queimaduras. As
enfermeiras começaram a trabalhar em Jimaní. Além disso, o serviço nacional de reabilitação da Argentina
está enviando um grupo especializado de profissionais da saúde a Jimaní para ajudar aqueles que necessitam
de atenção pós-operatória e uma equipe de farmacêuticos da USAID que está apoiando as atividades na
PROMESS.

 O LSS/SUMA, Sistema de Gerenciamiento de Suprimentos Logístico, está estabelecido em Jimaní,
República Dominicana, e informou que só nesta localidade foram classificadas e organizadas mais de 400
toneladas de suprimentos humanitários no período entre 22 e 31 de janeiro. Os suprimentos foram
distribuídos aos seguintes hospitais ao longo das zonas de fronteira:
o
o
o
o
o
o

Parisién amante do hospital (Haití)
Hospital Provinciano General Melenciano (Jimaní)
Hospital El Buen Samaritano (Jimaní)
Hospital General Provincial Jaime Mota (Barahona)
Dirección Provincial De Salud (Independencia)
Secretaria De Estado De Salud Publica Y Asistencia Social (Jimaní)

Além disso, o LSS/SUMA tem ajudado a garantir a disponibilidade de medicamentos essenciais e de
provisões médicas doadas e despachadas de Santo Domingo para a PROMESS.
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Acesse o 14º Boletim emitido pelo Grupo Orgânico de Saúde sobre o Haiti pelo endereço
www.paho.org
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As informações contidas neste relatório são um resumo das questões atuais.

Para mais informações sobre a situação geral no Haiti,
acesse www.paho.org/disasters e http://twitter.com/pahoeoc
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