
O País  

Os Estados Unidos da América situam-se, em sua maior 
parte, na região central da América do Norte. O país é ba-
nhado pelos oceanos Pacífico e Atlântico, fazendo frontei-
ras com o Canadá ao norte e com o México ao sul. Ao noro-
este do continente encontra-se o estado do Alasca que es-
tabelece fronteiras com o Canadá a leste e com a Rússia a 
oeste, através do estreito de Bering. Com uma extensão 
territorial de 9,37 milhões de km² e com uma população 
atingindo mais de 300 milhões de habitantes, o país é clas-
sificado como o quarto maior em área total, o quinto maior 
em área contígua e o terceiro em população.  É membro da 
Organização das Nações Unidas (ONU), membro perma-
nente do Conselho de Segurança das Nações Unidas 
(CSNU), membro do Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD), Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Organização dos Estados Americanos (OEA), 
Fundo Monetário Internacional (FMI), entre outros. 

O País e a OMS  

Os Estados Unidos consideram que é um objetivo prioritá-
rio a promoção da saúde global. Com base nisto, o país é 
parceiro da OMS e juntos, por meio de uma cooperação 
internacional, buscam expandir o acesso à saúde global. Os 
estadunidenses acreditam que é de suma importância esta 
parceria, sobretudo para conter as pandemias, visto que 
elas podem se espalhar rapidamente pelas fronteiras. À 
vista disto, esta colaboração se dá, também, a nível estraté-
gico. O país acredita que seu sistema sanitário é blindado e 
de alta solidez, contudo não esperava que haveria transmis-
são de doenças contagiosas dentro de seu país, como foi o 
caso do Ebola.  

 

 

 

 

 

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

Em 2014, os EUA confirmaram o primeiro caso da transmis-
são do vírus Ebola dentro do país. Medidas de prevenção 
sanitárias adequadas foram repassadas aos profissionais da 
saúde e equipes da Swat (polícia estadunidense) e utensí-
lios foram enviados para os hospitais que tiveram pacientes 
contaminados pelo vírus. Houve também monitoramento 
de pessoas que apresentavam algum sintoma da doença 
nos aeroportos.  Por ter passado por esta experiência, acre-
dita-se que os EUA possam auxiliar os membros do comitê 
de diversas maneiras no que tange ao controle do novo 
surto do Ebola e a migração.   
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