
O País  

A República do Chade está localizado no centro-norte da 
África. Possui fronteiras a norte com a Líbia, sul com Repú-
blica Centro-Africana, leste com Sudão, oeste com o Níger 
e a sudoeste com a Nigéria. Os 14,82 milhões de chadianos 
estão sob uma república presidencialista e habitam os 1,28 
milhões de km² existentes, onde vivem mais de 200 grupos 
étnicos. A nação possui um PIB de 15,95 bilhões de dólares. 
Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, o Chade é 
o sétimo país mais pobre do mundo, visto que 80% de sua 
população vive abaixo da linha de pobreza. O país é mem-
bro da Organização das Nações Unidas (ONU), Comunida-
de Econômica dos Estados da África Central (CEEAC), Ban-
co dos Estados da África Central (BEAC) e da Organização 
para a Harmonização do Direito Mercantil da África  
(OHADA).  
O País e a OMS  

A epidemia de Ebola em 2014, realçou a importância da 
segurança sanitária e da preparação para as epidemias e 
demonstrou o quão rápido os surtos de doenças locais se 
tornam problemas mundiais. Com isto, a OMS para a África 
(OMS AFRO) realizou no Chade, no mesmo ano, uma reuni-
ão para a transformação da agenda da Organização. As 
reformas incidem sobre o aumento da capacidade de inves-
tigação da saúde da África, no reforço dos sistemas de saú-
de e para assegurar uma cobertura universal de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Por ser um país de fácil acesso e estar localizado no centro 
de uma zona com muitas intempéries, o Chade tem recebi-
do muitos imigrantes em busca de refúgio e/ou segurança. 
Além do mais, o país  possui um campo de refugiados, onde 
os mesmos podem receber ajuda adequada. Contudo, com 
a expansão do vírus Ebola em 2014, o Chade optou por blo-
quear a entrada de viajantes de países afetados pela epide-
mia, o que pode ocorrer novamente em 2018. Vale ressaltar 
que esta medida foi contra a decisão da OMS. 

Dossiê 
     

República do 
Chade 

POR  OMS 2018 INFORMAÇÕES 




