
O País  
 
O Chile é um país sul-americano que faz fronteira com o 
Peru, Bolívia e Argentina. Com aproximadamente 6 mi-
lhões de habitantes, a capital Santiago abriga cerca de boa 
parte da população nacional. O Chile, apesar de estar longe 
de atingir uma condição semelhante a dos países centrais 
em qualidade de vida, em razão das desigualdades sociais, 
apresenta um dos melhores indicadores sociais de toda 
América Latina. O sistema político chileno tem como base 
a república constitucional federal, sendo sua constituição 
foi criada em 1980. Para completar o país faz parte de vá-
rias organizações internacionais como a Organização das 
Nações Unidas,  da Organização Mundial do Comércio , 
Organização do Estados Americanos entre outras.  
 
Chile  e problemas de nutrição 
 
O Chile é um país que nos últimos anos  conseguiu diminuir 
os problemas internos, que danificavam a estrutura nacio-
nal, principalmente em relação a desigualdade social e des-
nutrição. O destaque chileno se dá no fato que a desnutri-
ção infantil  e os casos de fome com crianças no país é a 
menor da América Latina, sendo inferior a 5 % segundo 
dados da FAO. Por outro lado o Chile apresenta um cresci-
mento de casos de obesidade, tanto de adulto quanto de 
crianças.  Quanto a obesidade, o Chile apresenta uma po-
pulação com é alta, pois cerca de 30% de sua população 
então em condição de sobrepeso, tornando essa questão 
uma problema de saúde pública no país.  
 
Chile  e produção de alimento  
 
O Chile é um país o qual possui uma grande produção de 
alimentos, muitos relativos a criação de animais. Entretan-
to, quando se trata da agricultura o país ainda apresenta 
um alto nível de utilização de agrotóxicos, muitos dos quais 
são prejudiciais ao meio ambiente quanto a saúde humana. 
Os principais uso desses produtos está na produção de fru-

tas, que é um elemento importante na pauta de exportação 
chilena.   

Dossiê 

 

 

Chile 

POR OMS & FAO 2014 INFORMAÇÕES 


