
O País 
 
A República Islâmica do Afeganistão, é um país localizado 
na Ásia que faz froenteira com   Paquistão ao sul e ao leste, 
com o  Irã ao oeste, com 
o Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão ao norte e 
com China no nordeste.   Este país tem um histórico de so-
fre com invasões e intervenções externas e recentemente  
passou por uma que impactou muito a estrutura Estado.  
Sua população é de aproximadamente  31 milhões, sendo 
que a diversidade de povos na região é muito grande.  Sua 
economia tem um PIB de aproximadamente de 21 bilhões 
de dólares em 2014, sendo que o país depende muito da 
agricultura, por exemplo da produção da papoula.  No am-
biente internacional o país faz parte da Organizações das 
Nações Unidas (ONU),  Organização Mundial do Comércio 
(OMC) entre outras.  
 
Afeganistão e  os problemas de nutrição 
 
O Afeganistão não sofre tanto com a obesidade, o percen-
tual dos habitantes que a possuem é menor que 5% do to-
tal, entretanto, a desnutrição é um problema sério no país, 
tanto para com os adultos quanto para as crianças. Esse 
problema aumentou bastante devido as guerras no país e 
as diversas intervenções militares feitas por países estran-
geiros. Acredita-se que 2001 a 2012 o número de crianças 
que sofrem de fome e má alimentação aumentou em 50%.  
O cenário preocupante da desnutrição em território afegão 
chama atenção de diversas organizações internacionais 
como o Médico Sem Fronteiras (MSF) e a Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF).  
 
Afeganistão e a produção de alimentos 
 
O país possui um economia muito dependente do setor 
primário ainda , entretanto não é foco central  nas questões 
de alimentos contaminados por  agrotóxicos prejudiciais a 
saúde . O motivo disso é  que a maior parte do uso de agro-

tóxicos no  país acontece nas plantações de papoula,  plan-
ta que não é usada na alimentação.  

Dossiê 
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