
O País 

África do Sul, oficialmente República da África do Sul, é 
um país localizado no extremo sul da África, entre 
os oceanos Atlântico e Índico. É limitada pela Namíbia, 
Botsuana e Zimbábue ao norte; Moçambique e Suazilân-
dia a leste; e  Lesoto, um enclave totalmente rodeado pelo 
território sul-africano. O país é conhecido por 
sua biodiversidade e pela grande variedade 
de culturas, idiomas e crenças religiosas. O país adota uma 
forma de governo presidencialista. A Constituição reconhe-
ce 11 línguas oficiais e duas dessas línguas são de ori-
gem europeia. A primeira é o africâner, que é falado pela 
maioria dos brancos e mestiços sul-africanos. A segunda é 
o inglês sul-africano, que é a língua mais falada na vida pú-
blica oficial e comercial, mas é o quinto idioma mais falado 
em ambientes sociais informais e domésticos. Possui uma 
população estimada em 52,98 milhões (dados de 2013 do 
Banco Mundial). O Índice de Desenvolvimento Humano da 
região é médio, de 666% (PNUD 2014). E um PIB de US$ 
317,3 bilhões (estimativa 2015). A África do Sul é um país 
membro da União Africana, da Nova Parceria para o Desen-
volvimento da África (NEPAD), Cooperação do Atlântico 
Sul, Organização Mundial da Saúde (OMS), do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), do BRICS, entre outros. 

O País e a OMS 
 
A OMS contribuiu para realizações significativas na África 
do Sul para promover a cobertura de saúde universal, me-
lhorar a expectativa de vida, promover comportamentos e 
comunidades saudáveis e fortalecer os sistemas de vigilân-
cia de doenças e resposta de emergência. A OMS tem tra-
balhado em estreita colaboração com políticas, estratégias 
e diretrizes para o fortalecimento de normas e padrões de 
recursos humanos para saúde, seguro saúde nacional, me-
dicamentos essenciais e regulação e estabelecimento de 
laboratórios de referência. O trabalho se concentrou na 
prevenção e controle do HIV/Aids e da tuberculose. A OMS 
apoia pesquisas para entender a natureza das epidemias na 
África do Sul e também apoiou o trabalho de eliminação da 

malária e iniciativas avançadas de saúde transfronteiriça. 
Objetiva expandir o acesso às imunizações, incluindo o for-
talecimento da vigilância do sarampo, paralisia flácida agu-
da, tétano neonatal e eventos adversos após a imunização. 
A OMS prestou apoio à resposta a surtos e documentos 
estratégicos, incluindo políticas de febre amarela, orienta-
ções de tratamento de doença meningocócica, diretrizes de 
tratamento da gripe, políticas de vacinação contra gripe e 
avisos de viagem para eventos de massa como a Copa do 
Mundo de 2010 e a Taça Africana 2013. A OMS continua a 
reforçar as capacidades essenciais dos países para imple-
mentar o Regulamento Sanitário Internacional. A OMS tra-
balha com o governo para introduzir a Estratégia Global de 
Defesa Alimentar que resultou na Estratégia Nacional de 
Defesa Alimentar.  

O País e sua relação com a crise de refugiados e o surto 

de Ebola 

Existem quatro subtipos principais do vírus Ebola na Região 
Africana: Bundibugyo, Costa do Marfim, Sudão e Zaire. As 
espécies de Bundibugyo, Sudão e Zaire foram associadas a 

grandes surtos de Ebola HF na Região. O vírus é transmi-
tido para as pessoas de animais selvagens e se espalha na 
população humana através de transmissão de humano a 
humano. Os profissionais de saúde também foram frequen-
temente infectados em instalações médicas. Embora deba-
tes sobre o alto fluxo migratório na Europa pelo surto de 
Ebola, grande parte dos refugiados buscam abrigo na África 
do Sul. Contudo, os sul-africanos adotam políticas ou ações 
xenófobas contra imigrantes de outros países africanos. 
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