
O país 
 
Nigéria, oficialmente República Federal da Nigéria, é uma 
República Constitucional Federal que compreende 36 esta-
dos e o Território da Capital Federal, Abuja. O país está 
localizado na África Ocidental.  Apresenta uma população 
estimada pelo Banco Mundial, em 2013, de 173,6 milhões 
de habitantes. É um governo presidencialista. O país é pos-
suidor de um PIB de US$ 1,16 trilhão (2016 - estimativa). E 
IDH de 0,514 (PNUD 2014) – baixo. O país é membro da 
Commonweath, da União Africana, da Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e das Nações Unidas. 
 

 O país e a OMS 

A principal representação da OMS, na Nigéria, está 
localizada em Abuja, o Território da Capital Federal (FCT). 
O representante da OMS fornece a liderança na direção 
geral das operações centrais da OMS na Nigéria, 
assegurando que as funções de capacitação necessárias 
para o apoio que a OMS deve prestar em determinadas 
situaçãoes estejam em funcionamento e plenamente 
funcionais. Os perfis de saúde das regiões da Nigéria 
fornecem uma visão geral da situação e tendências dos 
problemas de saúde prioritários e do perfil dos sistemas de 
saúde, incluindo uma descrição dos quadros institucionais, 
tendências na resposta nacional, questões-chave e 
desafios. Eles promovem políticas de saúde baseadas em 
evidências através de uma análise abrangente e rigorosa da 
dinâmica da situação de saúde e do sistema de saúde no 
país. 

 

 

 

 

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

Milhares de nigerianos cruzaram a fronteira rumo à segu-
rança e em busca de um campo de refugiados, se subme-
tendo assim a condições de vida extremamente precárias. 
Nas comunidades, as instalações médicas enfrentavam 
dificuldades diante do grande fluxo de pessoas. Determina-
dos governos, como o de Camarões, fecharam todas suas 
fronteiras com a Nigéria em uma tentativa de evitar a che-
gada do vírus Ebola, que matou inúmeras pessoas na África 
Ocidental e inclusive na Nigéria. O comércio com o país 
nigeriano também sofreu quedas por receio dos outros paí-
ses vizinhos em realizar trocas. Na Nigéria, as autoridades 
sanitárias seguiram de perto a situação para evitar que o 
vírus se espalhasse no país mais povoado da África.  
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