
O País  

A República Federativa do Brasil é delimitada a leste pelo 
oceano Atlântico; ao norte é limitado pela Venezuela, Guia-
na, Suriname e pelo departamento ultramarino da Guiana 
Francesa; a sudoeste pela Argentina e Paraguai; ao sul pelo 
Uruguai e por fim, a noroeste pela Colômbia. De acordo 
com sua constituição, o país, é uma República Federativa 
presidencialista. Possuiu mais de 204 milhões de habitantes 
espalhados pelo seu território de 8,5 milhões de km². É con-
siderada uma das nações mais multiculturais e etnicamente 
diversa do mundo, em virtude da forte imigração decorren-
te de vários países e que marca sua história. Com um PIB de 
6,26 trilhões de reais o território brasileiro é a maior econo-
mia da América Latina e do Hemisfério Sul. O Brasil é mem-
bro fundador da Organização das Nações Unidas (ONU), 
membro da Organização dos Estados Americanos (OEA), 
G20, BRICS, União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), entre outros.  
O País e a OMS  

O Brasil é membro da Organização Pan-Americana da Saú-
de (OPAS) e, juntamente com a OMS, trabalha em conjun-
to para alcançar objetivos comuns nas Américas A finalida-
de da OPAS/OMS é de melhorar políticas e serviços públi-
cos de saúde, por meio de experiências, pesquisas e conhe-
cimentos difundidos entre os Países-Membros. As Organi-
zações têm como foco especial os grupos mais vulneráveis, 
como idosos, mães e crianças, trabalhadores, pobres, refu-
giados e desabrigados. O Estado brasileiro tem se mostra-
do bastante solícito para com os refugiados vindos de todas 
as partes do mundo. Em janeiro de 2016, o representante 
da OPAS/OMS assinou um contrato para a capacitação de 
profissionais, intercâmbio de experiências, melhoria da 
qualidade dos serviços de saúde para a população imigran-
te e cuidados como atenção básica e saúde mental.  

 

 

 

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

Em outubro de 2014, um refugiado vindo da Guiné aden-
trou as fronteiras brasileiras e foi diagnosticado com uma 
suspeita de ter contraído o vírus Ebola. Apesar deste refugi-
ado ter ingressado no Estado de forma legal, o governo 
brasileiro teme que outros imigrantes possam entrar no 
Brasil de forma ilegal e contaminados pelo vírus. Por esse 
motivo, tem aumentado a vigilância sobre as fronteiras 
para que o mesmo não ocorra em 2018 e nem que o vírus 
chegue ao país.   
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