
A organização 

O Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) é um 
orgão da  Organização das Nações Unidas (ONU) que tenta 
promover da melhor maneira os direitos as crianças 
presentes em todo mundo, de maneira que contribua para 
o desenvolvimento e cumprimento das necessidades 
infantis e a única que cobre de maneira específica  ramo da 
saúde e condição de vida das crianças no ambiente  
internacional. Esse orgão começou as suas atividades em 
1946, atuando como um fundo de emergência para auxiliar 
crianças em todo o mundo, principalmente as que sofreram 
as consequências da Segunda Guerra Mundial. Entretanto , 
em 1953 tornou-se  um organismo permanente das 
Nações Unidas. Sua forma de atuação é que ocorre em 
diversos  territórios , realizando projetos em conjunto com 
países em diversas áreas, como saúde, alimentação, 
violênica, educação entre outras.  

 

UNICEF e problemas alimentares 

A UNICEF atua em diversas  áreas da saúde alimentar  
infantil, mas no caso em respeito a desnutrição o destaque 
do orgão é maior. Na visão da instituição, uma boa 
alimentação é direito de qualquer crirança, logo a UNICEF 
possui diversos programas que dizem respeito a 
desnutrição infantil, isso porque a  além do direito,  é  
consumir alimentos e nutrientes são fundamentais para o 
desenvolvimento da criança,principalmente   nos primeiros 
anos de vida. Muitos desses programas ocorrem nas 
regiões mais pobres da África, Áisa e Ámerica Latina, 
entretanto os projetos também ocorrem em demais partes 
do mundo.  Quanto a obesidade, o órgão também atua em 
campanha para diminuição da doença entre as crianças 
através da prática de atividades físicas e uma boa 
alimentação.  Na visão da Instituição, a obesidade infantil 
pode ocasionar em doenças como diabetes e hipertenção 
alta, que não são comuns em pessoas, especialmente em 
crianças.  

UNICEF e produção de alimentos 

A UNICEF não tem um trabalho específico no que diz 
resepeito ao controle dos alimentos produzidos e 
consumidos nos países. Para prevenir o consumo de 
alimentos contaminados  por agrotóxicos, ela segue as 
orientações de organismos como a OMS e a FAO que 
estipulam os critérios de saúde com relação aos 
alimentos.   
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