
 

Projecto Missão de Emergência no Haiti 
 

 

Duração  Fevereiro a Julho de 2010 (5 meses) 

País  Haiti 

Localização  Port-au-Prince, Carrefour Feuilles 

Área de Intervenção  Cuidados primários de saúde 

 
 

 
Contexto 

A 12 de Janeiro de 2010, um terramoto de magnitude 7.3 na escala de Richter, atingiu 
o Haiti, com um epicentro a Sudoeste da Capital, Port-au-Prince, tendo-se-lhe 
sucedido várias réplicas. Este foi assim o maior terramoto registado no Haiti, um país 
já por si assolado por uma crise humanitária e fustigado por desastres naturais. Os 
dias subsequentes à catástrofe caracterizaram-se por constrangimentos logísticos na 
ajuda necessária às vítimas, tanto ao nível das (re) acções locais como internacionais. 
Diversos indicadores contribuíram para a precariedade de condições de saúde 
daquelas comunidades: a falta de acesso a água potável e o saneamento básico 
inadequado, os quais poderiam levar a infecções respiratórias agudas, doenças 
relacionadas com água (difteria e cólera), e outras doenças contagiosas, tais como o 
sarampo.  

 

Objectivo Global 

Melhorar o estado de saúde da população de Carrefour-Feuille no contexto pós-
catástrofe 

 

   Objectivos Especificos

- Reduzir o risco de epidemias por doenças transmissíveis 

- Implementar uma clínica semi-permanente e clínicas móveis para cuidados básicos 
de saúde da população-alvo até Julho de 2010 

 

População-alvo 

12.500 pessoas habitantes em Carrefour Feuilles, uma localidade de Port-au-Prince. 

De entre este total de beneficiários, 7.500 pessoas encontravam-se distribuídas por 

três diferentes campos de deslocados que não beneficiavam de qualquer acesso a 

cuidados de saúde, enquanto que as outras 5.000 pertenciam a comunidades ligadas 

à paróquia das Irmãs Salesianas, o parceiro local desta missão.  

 
Recursos Humanos 
 
- 2 médicos expatriados 



- 3 enfermeiros expatriados 
- 1 administrador expatriado 
- 1 logístico expatriado 
- 1 tripulante de assistência médica 
- 2 enfermeiras locais 
- 2 médicos locais 
 
 
Actividades / Resultados 

Apoio no Hospital de Sonapi  

Após a chegada ao terreno, a nossa equipa começou a colaborar com MdM Grécia no 
Hospital temporário em Sonapi, uma zona industrial próxima do aeroporto. O principal 
objectivo desta estrutura passava por possibilitar cuidados de saúde às situações de 
trauma e emergências de rotina, substituindo temporariamente as infra-estruturas de 
saúde seriamente danificadas. Durante cerca de semana e meia, apoiou-se a triagem 
e encaminhamento de pacientes, montagem e organização das tendas médicas. 
Foram realizadas consultas médicas. 

 

Clínica semi-permanente em Carrefour Feuilles:  

Ainda no mês de Fevereiro foi possível identificar como parceiro local as Irmãs 
Salesianas, em Carrefour Feuille, Port-au-Prince. A sua paróquia encontrava-se 
rodeada de 3 campos de deslocados distintos, os quais eram compostos por 12.500 
pessoas, incluindo as comunidades circundantes. Estes campos careciam de serviços 
médicos, e não contavam com apoio em tempo útil das autoridades haitianas, dadas 
as suas dificuldades logísticas.  

 

Vacinação 

Em resposta ao terramoto, foi desenvolvido um plano de vacinação pós-desastre 
apoiado por “La Promesse”/OMS e o qual estabelecia como objectivo “Limitar as 
consequências do tremor de terra em termos de recrudescimento das doenças 
evitáveis pela vacinação”. MdM integrou a primeira linha de implementação da 
estratégia de vacinação de emergência em campos de deslocados identificados pelo 
parceiro local. Esta primeira fase foi dirigida a dois grupos-alvo específicos: (1) a 
crianças menores de 7 anos, com a administração da vacina combinada da Difteria, 
Tétano e Tosse convulsa e a vacina do sarampo / rubéola, sendo ainda distribuído o 
suplemento de Vitamina A, e (2) a crianças, adolescentes e adultos (idade superior a 8 
anos) com a vacina da Difteria e Tétano (adulto). 

 

Formação em ‘Preparação para parto e maternidade’ 

Foi realizada uma formação nesta temática durante uma semana em Maio. Nesta 
participaram 19 profissionais de saúde, de entre os quais enfermeiras e com 
especialidade de parteiras e estudantes de enfermagem. 

 

Doações 

MdM contribuiu ainda para o bem-estar a longo prazo de 65 famílias através das 
seguintes doações: 

- 71 tendas 



- 100 kits de higiene 

- 100 kits de cozinha 

- 65 famílias beneficiárias 

- apoio a 451 beneficiários 


