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A Rússia ou Federação Russa, é um país localizado no norte 
da Eurásia. Com 17.075,400 quilômetros quadrados, a Rús-
sia é o país com maior área do planeta, cobrindo mais de 
um nono da área terrestre, fazendo parte de dois continen-
tes, o Leste Europeu e Norte da Ásia. É também o nono país 
mais populoso, com 142 milhões de habitantes. A popula-
ção totaliza 140,8 milhões de habitantes e a densidade de-
mográfica é de 8,2 habitantes por quilômetro quadrado.  A 
maioria da população, cerca de 78%, reside na parte euro-
peia do país. Possui um IDH de 0,804 e um PIB estimado em  
US$ 1,324 trilhões. Sua língua oficial é a russa. Sua forma de 
governo é semipresidencialista.  Em 1917, houve a revolu-
ção Russa, liderada por Lênin, com a qual ocorreu a derru-
bada do sistema do Czarismo e a Rússia adotou o sistema 
socialista de economia estatal e planificada. Em 1922, surgiu 
a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), encer-
rando a guerra, que se tornou uma grande potência e se 
tornou adversária de outra potência, os EUA. A URSS perdu-
rou até 1991. Atualmente, a federação Russa é formada por 
21 Repúblicas com variadas etnias e a república mais impor-
tante é a Rússia. Participa da Organização das Nações Uni-
das (ONU), Organização Mundial do Comércio (OMC), Co-
munidade dos Estados Independentes (CEI), BRICS, entre 
outros. 

O País e a OMS 
A Representação da OMS na Federação Russa foi criada em 
Dezembro de 1998 em Moscou para realizar, em consulta 
com as autoridades russas, inúmeras tarefas. Consolidar a 
presença da OMS na Federação da Rússia; Coordenar a as-
sistência do sector da saúde com base na capacidade técni-
ca da OMS; Apoiar as autoridades sanitárias russas nas ativi-
dades contra a tuberculose e o VIH / SIDA e apoiar as ques-
tões estruturais ligadas aos medicamentos essenciais; Re-
presentar a OMS em reuniões de alto nível; Aconselhar as 
Nações Unidas e outras organizações, governos doadores e 
instituições financeiras sobre a prestação de assistência 
humanitária e outras; Facilitar a formulação de planos de 
cooperação entre a OMS e a Federação Russa; são algumas 

das tarefas. O Escritório é o ponto focal para as atividades 
da OMS na Federação Russa. A equipe do país é composta 
por 14 pessoas, incluindo especialistas em: Controle de TB; 
HIV / AIDS; Saúde da família e da comunidade; Doenças 
evitáveis por vacinação e vacinação; Controle do tabaco; 
segurança na estrada; Regulamento Sanitário Internacional. 
As prioridades para o Escritório de país são estabelecidas no 
acordo de colaboração bienal entre a OMS/Europa e o país 
anfitrião. O Escritório programa o acordo em estreita cola-
boração com instituições nacionais e agências internacio-
nais parceiras. 

País e sua relação com a crise de refugiados por conta do 
surto de Ebola 
Dezenas de milhares de refugiados buscam asilo na Europa. 
Contudo, a Rússia mantém uma posição firme contra os 
imigrantes em seu território. Uma mínima parcela de refugi-
ados que pedem asilo ao Serviço Federal de Migração russo 
consegue asilo no país e obtêm o status oficial de refugiado. 
Em contrapartida, o único apoio que recebem é de organi-
zações da sociedade civil, voluntários e parentes. Todos os 
demais refugiados no país dependem da assistência de ati-
vistas dos direitos humanos, os quais frequentemente têm 
que defendê-los das autoridades. Ademais, atualmente a 
Rússia tem fechado suas portas para os refugiados africanos 
e nega acolhimento e as autoridades optam pela deporta-
ção dos mesmos.  
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