Ciclone Idai
Activação: 2019 Ciclone Idai - Relatório Médico e de Saúde
Relatório de Situação 1 - período coberto: 15 a 19 de Março de 2019
Preparado por: Humanity Road

Destaques da panorâmica geral:

A Humanity Road foi activada na passada quinta-feira, com forte apoio da VOST Portugal (VOST
Europe) na sexta-feira, para monitorar os impactos do ciclone Idai em Moçambique. Apresentamos o
relatório abaixo, compilado através da monitorização de notícias nas redes sociais, que inclui
impactos médicos e de saúde e relatórios situacionais, incluindo mapas. Regiões afectadas: Sofala
(68 018 km²), Manica ( 4 391 km²)Tete ( 314 km²), e Zambézia (105 008 km²). Total da população
que vive nas áreas afectadas: Mais de 7 milhões.
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Sobre a Humanity Road: Fundada em 2010 como uma corporação 501(c)3 sem fins lucrativos, a
Humanity Road é líder no campo da resposta a desastres on-line. Por meio de equipas de trabalho
capazes e autodirigidas, a Humanity Road e a sua rede de voluntários globais visam fornecer ao
público e a equipas de resposta a desastres em todo o mundo, informações actualizadas e precisas
sobre o auxílio. Proporcionar essas informações ajuda as pessoas a sobreviver, a aguentar e a se
reunir com os seus entes queridos. Para mais informações por favor visite a página
www.humanityroad.org.
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Panorâmica da situação
O ciclone tropical Idai dissipou-se depois de atingir o território de Moçambique com intensidade
equivalente à de um furacão de categoria 2 na escala de Saffir-Simpson. Pelo menos 146 pessoas
foram mortas devido a inundações causadas pela tempestade, incluindo 66 em Moçambique, 56 no
Malawi e 24 no Zimbabué. Várias habitações, escolas, empresas, hospitais e postos de polícia foram
danificados, e milhares de pessoas foram forçadas a deslocarem-se para terrenos mais elevados. O
ciclone terá impactado mais de 1,5 milhão de pessoas nos países por onde passou. Houve também
relatos de cortes de energia. Os vôos em toda a região foram interrompidos durante a tempestade.
Os impactos contínuos relacionados com as inundações estão a ser cobertos em separado
relativamente a Cheias Severas para Moçambique, Malawi e Zimbabwe. O governo confirmou 66
mortos e o Presidente da República indicou que a contagem poderia subir para 1.000.

Actualizações significativas
Abaixo está um resumo das condições presentes e actualizações significativas. Em muitas das
aldeias, as casas são feitas de materiais de origem local e a população vive da agricultura de
subsistência. As fortes chuvas no início da semana, antes do ciclone ter atingido essas aldeias, já
tinham causado mais de 66 mortos, ferido dezenas e deslocado 17 mil pessoas.
19 de Março
● Segundo as agências das Nações Unidas, as vítimas estão presas em telhados e agarradas a
árvores, e em Moçambique, Malawi e Zimbabwe, dezenas de milhares de pessoas perderam
as suas casas, e estradas, pontes e colheitas foram arrastadas pelas águas. UNOCHA
● O Fundo das Nações Unidas para a Infância @UNICEF informou que 260 000 crianças foram
afectadas UNOCHA
18 de Março
● A cidade da Beira está 90% danificada - a situação fora da cidade pode ser ainda pior. Ontem,
uma grande barragem rebentou e cortou a última estrada para a cidade.” IFRC
● 25 casas varridas por um deslizamento de terra no município de Ngangu fonte
● Prioridades actuais abrigo, saúde e água, saneamento e higiene como prioridades. fonte
17 de Março
● Aldeias em Chiluvo, Nhamatanda, Sofala, - engolidas por lama e água fonte
16 de Março
● Chuvas fortes criaram inundações. Cidade da Beira isolada. Hospitais operacionais
● Oito postos médicos implantados, mas ainda não instalados: em locais desconhecidos: fonte:
Declarações do Presidente da República à TV Moçambique: (o vídeo já não está disponível)
● Mais de 190.000ha de colheitas destruídas afectam mais de 85.000 famílias
● Todos os vôos internos cancelados devido ao Idai
support@humanityroad.org
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15 de Março
● Cidade da Beira sem energia e sem comunicações
● Pilotos estão a aterrar aviões (WFP) na escuridão sem comunicações Reliefweb “Pode
imaginar em um aeroporto, danificado pela água, escuro sem luz ou comunicação por rádio
com a torre de controle, nada. Quero dizer, esses pilotos são incríveis.”
● Através da UNOCHA Informações preliminares indicam que a destruição e a interrupção de
serviços são altamente prováveis, incluindo:
● Danos a escolas e unidades sanitárias, incluindo materiais e suprimentos
● Danos às colheitas, incluindo cerca de 168.000 hectares de culturas já afectados pelas
inundações no início de Março, o que prejudicará a segurança alimentar e a nutrição,
incluindo entre as pessoas mais vulneráveis já afectadas pelas cheias e secas
anteriores.
● Destruição e interrupção de abastecimento de água devido a fortes ventos e
inundações
● Risco aumentado de doenças transmitidas pela água devido a danos nas instalações
de saneamento e prevalência de água contaminada
● Destruição de casas e perda de artigos não alimentares
● Aumento dos riscos de protecção, particularmente para mulheres e crianças, incluindo
aumento do risco de violência baseada no género e possível deslocamento.

Hiperligações nacionais
Governo

● Página de internet http://www.portaldogoverno.gov.mz/

Instituto Nacional de Meteorologia (INAM)

● Página de internet http://www.inam.gov.mz/index.php/en/
Ministério da Saúde
Página de internet http://www.misau.gov.mz/

Instituto Nacional de Gestão de Calamidades

● Página de internet http://www.ingc.gov.mz/
Humanity Road
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● Página de internet https://humanityroad.org
● Twitter: https://twitter.com/humanityroad
● Facebook https://www.facebook.com/humanityroad
VOST Portugal

● Página de internet: https://www.vost.pt
● Twitter: https://twitter.com/vostpt
● Facebook https://www.facebook.com/vostpt
Mapeamento Rápido de Emergências Copernicus
Página de internet: https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR348

Escolas
Internato St Charles Lwanga, duas pessoas morreram no deslizamento de pedras fonte
● Página de internet: http://www.stcharleskakiri.com
● Facebook https://www.facebook.com/pg/St.Clisk

Saúde e Hospitais
Os danos são vastos e difíceis de avaliar. Inundações e detritos bloqueiam estradas, muitos locais só
são acessíveis por barco ou helicóptero. Abaixo está um resumo dos Médicos sem Fronteiras: fonte
19 de Março
● Beira, Moçambique - O hospital da Beira sofreu danos graves na sala de operações e em
várias das enfermarias, e todos os 17 centros de saúde perderam os seus tectos com danos
adicionais.
● Chimanimani, Zimbabwe - população 30 000 Os Médicos sem Fronteiras (MSF) relatam
que a sua equipa não conseguiu aceder a Chimanimani com suprimentos e materiais médicos
devido às pontes destruídas. Estamos agora a fornecer serviços num centro de estabilização
a 20 quilómetros de Chimanimani. Fora de Chimanimani, estamos a concentrarnos no apoio a
centros de estabilização com suprimentos médicos e provimentos para as necessidades de
água e saneamento.
● Makhanga, Malawi - População 194.924 Área mais afectada, margem esquerda de Nsanje,
que só é acessível por barco ou helicóptero. Os MSF têm uma equipa que opera o centro de
saúde de Makhanga proporcionando suprimentos, limpeza e recursos humanos. Centros de
evacuação - Os Médicos Sem Fronteiras (MSF) relatam que a sua equipa está a proporcionar
o fortalecimento dos sistemas de vigilância e triagem, bem como clínicas de extensão e
actividades de promoção da saúde nos centros de evacuação
● A OMS está a posicionar kits de saúde, kits de saúde de emergência, kits de trauma e
também kits de cólera para poder ajudar as pessoas no local, assim que esses kits lá
chegarem
Listas de hospitais
support@humanityroad.org
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● Mapa de hospitais e centros de saúde locais mapa
Sofala
● Hospital, Hospital Central da Beira, Beira, Sofala
● Centro de saúde, Centro de Saúde de Inhaminga, Beira, Sofala
● Hospital, Hospital Distrital de Gorongosa, Gorongosa, Sofala
● Hospital Rural, Hospital Rural do Búzi, Búzi, Sofala
● Hospital, Hospital Distrital de Caia, Caia, Sofala
● Hospital Rural, Hospital Rural de Muxungué, Chibabava, Sofala
Manica
● Hospital, Hospital Distrital de Espungabera, Mussorize, Manica
● Hospital, Hospital Provincial de Chimoio, Chimoio, Manica
● Hospital rural, Hospital Rural de Catandica, Catandica, Manica
● Centro de saúde, Centro de Saúde Aliah, Vila Nova - Chimoio, Manica
● Centro de saúde, Centro de Saúde de Vanduzi, Vila Vanduzi - Vanduzi, Manica
Tete
●
●
●
●

Hospital, Hospital Distrital, Moatize, Tete
Hospital, Hospital Provincial de Tete, Tete, Tete
Hospital rural, Hospital Rural do Songo, Songo, Tete
Centro de saúde, Centro de Saúde Nº3, Tete, Tete

Zambézia
● Hospital, Hospital Distrital do Guruè, Guruè, Zambézia
● Hospital rural, Hospital Rural de Milange, Milange, Zambézia
● Hospital rural, Hospital Rural de Mocuba, Mocuba, Zambézia

Aeroportos
Situação
16 de Março
● Todos os vôosinternos cancelados por três dias seguidos
Listas de aeroportos
● Por favor, ver o mapa

Comunicações
19 de Março
● Cidade da Beira sem energia e sem comunicações
support@humanityroad.org
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● Pilotos estão a aterrar aviões (WFP) na escuridão sem comunicações Reliefweb “Pode
imaginar em um aeroporto, danificado pela água, escuro sem luz ou comunicação de
rádio com a torre de controle, nada. Quero dizer, esses pilotos são incríveis.”
● Infra-estrutura geral - as principais estradas que levam à Beira foram cortadas e a
maioria dos edifícios foi submersa e gravemente danificada
● Não há electricidade na Beira ou arredores
● Quase todas as linhas de comunicação foram destruídas, o que torna extremamente
difícil avaliar o impacto humano e a magnitude do desastre.
16 de Março
Comunicações 3G Acessíveis 14 de Março de 2019 - Contar o mapa de 3G acessível
Diferença das Comunicações 3G 14 de Março de 2019 Indica redução no vermelho
16 de Março
● Comunicações: As comunicações terrestres são restabelecidas, mas não operam a 100%.
Redes 4G e 3G a recuperar lentamente. O GPRS funciona, mas o serviço é intermitente e não
é fiável. A maior parte da Beira está num apagão de comunicações. Os serviços de
comunicações dos provedores locais na Beira, a cidade mais afectada, não estão
operacionais. Os serviços de voz por telefone via satélite nas áreas afectadas não são
confiáveis.

Mapas e relatórios
● Mapeamento Rápido de Emergências Copernicus
○ Página de internet: https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-ofcomponents/EMSR348
○ Relatório de Situação Copernicus 15/03/2019
● Resposta à crise no Facebook Idai
● Movimento da População de Socorro Directo Mapa
● Conjuntos de dados abertos em Moçambique Portal
● Dados abertos do governo Portal
● IFRC 19 de Março Relatório

Energia e Combustível
Situação
16 de Março
● Depois do ciclone, ocorreram cortes de energia na Beira. Espera-se que a energia da rede
eléctrica da cidade não seja fiável até finais de Março. Nenhuma informação disponível sobre
as outras áreas afectadas.

Sistemas de Água
Situação
16 de Março
● Nenhuma informação confiável sobre o abastecimento de água nas áreas afectadas
support@humanityroad.org
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Fotos e vídeos
16 de Março 10h53 Fotos de inundações Beira Moçambique fonte
15 de Março 07h33 Fotos danos a edifícios fonte
15 de Março 11h33 Fotos de estradas fonte
15 de Março 07h48 Fotos de estradas fonte
14 de Março 10h01 Foto da costa fonte

Redes sociais
Hashtags - #CycloneIdai #Idai # Moçambique # Moçambique #IdaiCyclone

Relatórios de Voluntários
Special Activated apoiado pela VOSTPortugal: Jorge Gomes, Isabel Silva, Miguel Carreiro, Hugo
Neves, Patrício Torres, Daniel Azevedo
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