
A OTAN 
A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma orga-
nização internacional multi-propósito fundada no pós-
guerra, em 1948,  por meio das lideranças de Estados Uni-
dos, Reino Unido e França. A organização possui um foco 
voltado para a cooperação militar entre seus Estados-
Membros, mas atua constantemente em diversos cenários 
voltados às questões de segurança pelo mundo. Atualmen-
te, a OTAN  possui 28 Estados-Membros, além de dezenas 
de parceiros ao redor do globo.  Sua sede fica na Bélgica. 
Seus atuais membros são: Albânia, Bélgica, Bulgária, Cana-
dá, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estónia, França, 
Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituâ-
nia, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portu-
gal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Turquia, 
Reino Unido e Estados Unidos. A organização é tida, desde 
sua criação, como a maior força militar do planeta, englo-
bando os principais polos financeiros, militares, políticos, 
comerciais e internacionais de modo geral, do mundo.  

A OTAN e a OMS 
 
Embora a organização não possua frentes diretas de atua-
ção em áreas de saúde, a OTAN, por intermédio de suas 
representações e de seus membros, possui operações inter-
nacionais por todo o planeta. Dessa forma, ela está envolvi-
da em praticamente todos os cenários e questões que en-
volvam, de alguma forma, a segurança internacional e de 
seus membros.  

 

 

 

 

 

 

 

OTAN e sua relação com a crise de Refugiados por conta 
do surto de Ebola 
 
A OTAN auxilia, de modo indireto, a atuação de outras enti-
dades – incluindo a OMS – e operações internacionais, pro-
movendo escoltas, transportes, bases de segurança, o com-
bate ao terrorismo e a hostilidades diversas que venham a 
ameaçar ou prejudicar os interesses internacionais, da co-
munidade e de seus membros. A organização é reconheci-
da internacionalmente por suas operações de segurança e 
manutenção da paz. No tocante à crise de refugiados, a 
OTAN possui um papel fundamental nas dinâmicas do me-
diterrâneo, possuindo na região um dos maiores sistemas 
militares de segurança existentes no mundo. Por meio das 
capacidades de seus membros e das forças operativas exis-
tentes na Europa e no Mediterrâneo, a OTAN encabeça 
operações permanentes na região, auxiliando no combate à 
imigração ilegal, no resgate de pessoas no mar, na prote-
ção e no patrulhamento das fronteiras europeias, dentre 
outras atividades. Em meio à atual crise de Ebola (2018), a 
organização possui grande alcance e diversos mecanismos 
de auxílio e suporte às decisões relacionadas a questões de 
segurança tomadas no âmbito da OMS e no âmbito nacio-
nal de seus membros. 
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