
Médicos Sem Fronteiras-

ONG



Índice

Uma ONG----------------------------------------------------------pág.3

Médicos Sem Fronteiras(MSF)----------------------------------pág.4

Principais pontos de atuação da MSF--------------------------pág.5

Algumas atividades desenvolvidas pelos MSF----------------pág.6

Bibliografia e Webgrafia------------------------------------------pág.7



Uma ONG

• ONG(organização não governamental) . Estas organizações são 
formadas por gente comum apartidária. Por não ter com objetivo obter 
fins lucrativos é abundantemente formada por pessoal voluntário.

Estas organizações centram a sua ajuda em três campos:

• Educação para o desenvolvimento;

• Cooperação para o desenvolvimento;

• Ajuda humanitária de emergência.



Médicos Sem Fronteiras(MSF)

• Esta organização humanitária internacional surgiu com o propósito de 

levar cuidados de saúde até pessoas que são afetadas por catástrofes 

naturais, guerras entre países , grandes surtos  de doenças contagiosas, 

desnutrição e falta de acesso as condições de saúde.

• A MSF(Médicos Sem Fronteiras) nasceu no ano de 1971, sediando-se em 

Genebra na Suíça, com o apoio de mais de 26000 mil membros.

Fig.1 Logotipo da organização
Fig.2 Voluntário da MSF



Principais pontos de atuação da MSF

Os principais pontos mundiais onde a MSF atua são:

• África Subsariana

• Médio Oriente e Norte de África

• Ásia Meridional , Oriental  e Pacifico

• América Latina e Craíbas 

• Rússia 
Fig.3 MSF no mundo



Algumas atividades desenvolvidas pelos MSF

Os MSF desenvolvem várias atividades ao longo do mundo:

• Assistência a civis retirados do leste de Aleppo (Síria);

• Disponibilidade de 175mil consultas à população iraquiana 

(Iraque);

• Cuidados  para refugiados e imigrantes detidos (Líbia);

• Ajuda pediátrica a crianças que sofrem desnutrição provocada 

pelas más condições em que vivem (Nigéria).

Fig.5 Assistência dos MSF na Líbia

Fig.4 Assistência dos 

MSF no Iraque



Vídeo sobre a MSF

• https://www.youtube.com/watch?v=YHk3kLPjwvw

https://www.youtube.com/watch?v=YHk3kLPjwvw
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http://protetoresdapele.org.br/ Fig.1-(31/12/2016)

https://academiamedica.com.br Fig.2-(31/12/2016)

https://grupooficinadobem.wordpress.com Fig.3-(31/12/2016)
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