
O País  

A República Popular da China possui um território de apro-
ximadamente 9,6 milhões de km² e uma população de 1,38 
trilhões de habitantes, fazendo  do país chinês o mais popu-
loso do mundo. É uma República Socialista, governada sob 
um sistema unipartidário. Possui um PIB de 9,24 trilhões de 
dólares com média de crescimento de 10% ao ano, fazendo 
com a que a China seja a nação com maior crescimento 
econômico do mundo. O país é membro da Organização 
das Nações Unidas (ONU) e membro permanente do Con-
selho de segurança da ONU (CSNU), além de fazer parte 
dos BRICS, Organização Mundial do Comércio (OMC), Coo-
peração Econômica Ásia-Pacífico, G20, Organização para 
Cooperação de Xangai, entre outras.  

 

O País e a OMS  

O governo chinês, juntamente com a OMS, propõe um de-
bate sobre a saúde mundial pautado em três pontos consi-
derados fundamentais. O primeiro ponto é o fortalecimen-
to de uma cooperação internacional, já o segundo diz res-
peito ao aumento de apoio aos sistemas de saúde dos paí-
ses em desenvolvimento e por último o estabelecimento de 
um bom sistema de saúde público, pois além de servir co-
mo uma base sólida para lidar com surtos de pandemia, um 
bom sistema de saúde público é essencial para o bem-estar 
da população. A consolidação de um sistema de saúde pú-
blico, que atenda as demandas da população vem consti-
tuindo um alto desafio para as autoridades chinesas. Isto 
decorre, principalmente, do crescimento alto e demasiada-
mente rápido da China, o que faz com  que o padrão de vida 
da população aumente. Isso eleva também a demanda por 
serviços de mais qualidade, em especial a saúde. 

 

 

 

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

surto de Ebola 

A China foi uma das principais nações a ajudar e a apoiar os 
países que tiveram o surto do vírus Ebola na crise de 2014. 
O apoio do governo chinês abarca desde a reconstrução do 
sistema de saúde até a cooperação em infraestrutura e in-
dustrialização, além  de oferecer mais apoio médico e espe-
cialistas para capacitar o pessoal local a fim de melhorar o 
sistema de saúde pública do território africano. Assim como 
em 2018, a República Popular da China tem se mostrado 
bastante solícita pra com os refugiados e tenta ajudar ao 
máximo os países que estão sendo vítimas do vírus. 
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