
O País 

Oficialmente República Federal da Alemanha, a Alema-
nha é um país localizado na Europa Central, sendo uma 
república federal parlamentarista. Estima-se que seu PIB 
seja de  
US$ 3 840 trilhões. É limitada ao norte pelo mar do Nor-
te, Dinamarca e pelo mar Báltico; a leste pela Polônia e pe-
la República Tcheca; a sul pela Áustria e pela Suíça; e a oes-
te pela França, Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos. O 
território da Alemanha abrange 357 021 quilômetros qua-
drados e é influenciado por um clima temperado sazonal. 
Com 82,2 milhões de habitantes em 31 de dezembro de 
2015, o país tem a maior população entre os Estados mem-
bros da União Europeia e é também o lar da terceira maior 
população de migrantes internacionais em todo o mundo. 
Participa da Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), da União Europeia (UE), e da Organização das Na-
ções Unidas (ONU).  

O País e a OMS 
 
O Escritório Regional da OMS para a Europa, em 
colaboração com a Divisão de Gestão de Serviços de Saúde 
da Escola de Gestão de Munique, Ludwig Maximilians 
University, forneceu documentação relevante sobre o 
sistema de saúde alemão. Internacionalmente, o sistema 
de saúde alemão possui nível de recursos financeiros e 
capacidade instalada muito alto. O acesso aos serviços é 
fácil e os benefícios são abrangentes em todos os níveis de 
assistência. A cobertura é universal para todos os 
residentes legais; soldados e policiais têm acesso a 
programas especiais e mesmo imigrantes ilegais são 
cobertos pela seguridade social em alguns casos de 
doenças. 
 
 
 
 
 
 

País e sua relação com a crise de refugiados por conta do 
surto de Ebola 

A entrada de mais de um milhão de candidatos a asilo ori-
undos principalmente do Norte da África está sobrecarre-
gando, de maneira jamais vista, o sistema de saúde da Ale-
manha. Hospitais, clínicas e salas de emergência espalha-
das pela Alemanha estão atuando com capacidade máxi-
ma, lotadas de migrantes, além disso, as equipes médicas, 
incluindo milhares de voluntários, se queixam cada vez 
mais de esgotamento de equipamentos e utensílios. A Ale-
manha vivenciou de em seu território, em 2016, um enorme 
desafio sobre a questão imigratória, recebendo diversos 
refugiados. Contudo, nada pode ser definido no ano de 
2018, já que o fluxo de imigrantes é maior e o perigo de 
algum refugiado trazer o vírus Ebola para dentro do territó-
rio alemão é significativo. Desta forma, o governo alemão 
estará com os olhos abertos para que seu país não entre em 
uma crise migratória e de saúde. 
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