
O País 

A Bolívia é um país localizado na América do sul, fazendo 
fronteira com Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Peru. O 
país, cujo a capital é a cidade de La Paz, possui uma 
população de 10 milhões de habitantes. O país possui um 
PIB de aproximademente 14 bilhões de dólares e sendo que 
boa parte de sua economia produtiva é com base na 
agricultura e pricipalmente na mineração . Já no cenário 
internacional a Bolívia faz parte de várias organizações 
políticas e economicas,  entre elas pode-se citar a 
Organização das Nações Unidas (ONU), Organização dos 
Estados Americanos (OEA), asociada ao Mercosul, União 
Latina (UL) entre demais outras.  

 

Bolívia e problemas de nutrição 

A Bolívia é um país que possui sérios problemas no que diz 
respeiro a desnutrição, onde aproximadamente 38% da 
população é mal alimentada, porém ,existe a expectativa 
de reduzir até 19% até o ano de 2015.  Um dos casos que 
mais preocupa o país é a desnutrição infantil , pois acredita-
se que 51% das crianças no país estavam com déficit de 
nutrientes em sua alientação no anode 2003. Por outro 
lado, a obesidade também preocupa, pois cerca de 18% da 
população boliviana se encontra acima do peso, sendo 
assim um problema de mesma preocupação que a nutrição.  
Isso com que os dois problemas, a desnutrição e a 
obesidade são tópicos importantes de saúde pública.  

 

Bolívia e produção de alimentos 

A Bolívia tem alguns problemas no que diz respeito aos 
agrotóxicoa nos alimentos, pois grande parte dos produtos  
são tranportados ilegalmente para o Brasil. Além disso, não 
há dados precisos no país de quantas pessoas morrem por 
ano devido ao envenemaneto por alimentos.  Outro 
detalhe a resaltar é que a importação e utilização 

depesticidas aumentou de maneira significativa nos últimos 
anos.  
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