
O País 

O Estado de Israel é uma república parlamentar localizada 
no Oeste do Oriente-Médio, leste do Mar Mediterrâneo, e 
faz fronteiras com 4 países, sendo eles Egito, Jordânia, Lí-
bano e Síria. Possui um território de aproximadamente 
20,700 km2, que abriga uma população de maioria judia, 
estimada em cerca de 8.2 milhões de habitantes. O país 
tem grande expressividade regional e internacional, possui 
grandes capacidades militares e forte integração com as 
grandes potências, apresenta um PIB Nominal de aproxi-
madamente $ 312 bilhões de dólares. O país possui uma 
série de territórios nacionais em disputa com grupos e enti-
dades muçulmanas, tema que vem sendo discussão recor-
rente nas pautas das Nações Unidas. O país é membro de 
algumas organizações internacionais, como as Nações Uni-
das e a OCDE. Possui diplomacia ativa e relações bem de-
senvolvidas com muitas nações ocidentais, com destaque 
para os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e a 
Turquia. Ao mesmo tempo, possui um diálogo muito com-
plexo e problemático com os países Árabes e Muçulmanos, 
no Norte da África e no Oriente-Médio.  

O País e a OMS 
 
Israel é hoje considerado um dos países mais desenvolvidos 
da região, apresentando uma das expectativas de vida mais 
altas dentre as demais nações do globo. O país trabalha 
com um sistema nacional de seguro-saúde (NHI), o qual 
fornece cobertura universal a seus cidadãos. O NHI é um 
sistema financiado através de tributação ligada ao rendi-
mento dos indivíduos e o governo, por meio do Ministério 
Nacional da Saúde, distribui os fundos do NHI entre quatro 
planos de saúde sem fins lucrativos. Israel possui 2 centros 
de colaboração com a OMS: um em Ramat-Gan, para a 
Investigação sobre Trauma e Medicina de Emergência e 
para a Gestão de Emergências e Desastres; e outro em Tel 
Aviv, voltado para ações de Prevenção e Controle de Pes-
quisas em Doenças Não Transmissíveis.  

 

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

O país não teve atuação direta nos eventos gerados pelas 
crises de Ebola na África em 2014, nem em questões sanitá-
rias de maior destaque, porém, atua como parceiro da OMS 
em pesquisas e ações de prevenção e educação sanitária. 
Embora seja um país de grande expressão na região, Israel 
não lida diretamente com as questões relacionadas à crise 
de refugiados enfrentada pela Europa. Mas, desde 1995, o 
país é um membro de fundamental importância no Diálogo 
Mediterrâneo, que promove a cooperação entre sete países 
no Mar Mediterrâneo e isso acaba auxiliando em operações 
dos membros na região que estão direta e indiretamente 
ligadas aos refugiados.   
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