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O Vietnã é banhado pelo Mar da China em toda sua exten-
são leste. Sua população é de aproximadamente  8.068.900 
habitantes, sendo capital do país a cidade de Hanói. Apre-
senta uma economia de transição entre planificada e de 
mercado. Após a vitória do Vietnã do Norte sobre o Vietnã 
do Sul, o país passou a ser a República Socialista do Vietnã, 
mantida até aos dias atuais. O país marca presença em or-
ganizações como: OMC, Nações Unidas, da Associação de 
Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), da Cooperação Eco-
nômica da Ásia e do Pacífico (APEC) e da Organização In-
ternacional da Francofonia (OIF).  

 

Vietnã e problemas de nutrição  
A taxa de crianças vietnamitas, sofrendo de nanismo por 
causa da desnutrição é de 32,6% cuja taxa foi de 19,9% em 
2008. Os governantes tentam justificar esta taxa devido à 
crise econômica e ao surgimento de epidemias de algumas 
doenças infantis contagiosas. O nanismo é fruto da desnu-
trição crônica que leva a problemas de obesidade ou diabe-
tes na vida adulta. Já em respeito a obesidade, o Vietnã 
apresentou o crescimento  nos últimos anos,  entretanto os 
níveis ainda são baixos, em 2014 cerca de 1,7% da popula-
ção são consideradas obesas.  
 

 

Vietnã produção de alimento 
O Vietnã vem surpreendendo com o seu desenvolvimento 
agrícola.  A economia vietnamita apresentou um forte cres-
cimento na área, ao desenvolverem plantations para pro-
mover a exportação de tabaco, índigo, chá e café. Tendo 
em vista esse crescimento, o uso de agrotóxicos de se mos-
tra necessário para manter a produção em grande quanti-
dade. Isso faz com que a atenção a respeito do Vietnã pois 
o risco da utilização excessivo  de pesticidas ou de produtos 
proibidos aumenta.  Outro ponto que é importância ressal-
tar é que o governo  do país teve dificuldade e falhou no 

controle de importação de agrotóxicos, deixando entrar 
uma quantidade significativa de  pesticidas ilegais. 
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