
O País 
 
Situado no centro da América do Sul, o Paraguai 
(oficialmente reconhecido como República do Paraguai) é 
um país de área de aproximadamente 400mil km² (grande 
parte dela plana) e com uma população de cerca de 6 
milhões e meio de habitantes. É um dos países que mais 
vem crescendo economicamente e politicamente na 
América latina nos ultimos anos, e portanto, ocupa posição 
importante no ambiente internacional, estando presente 
em diversos orgãos e grupos internacionais como a  
Organização das Nações  Unidas (ONU), Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e  Organização Mundial da 
Saúde (OMS) entre outros.  
 
Paraguai e problemas de nutrição 
 
O Estado paraguaio possui um histórico de luta contra a 
fome, e apesar de ser um problema antigo, é também um 
problema que vem crescendo nos últimos anos, 
principalmente entre os que vivem abaixo ou perto da linha 
da pobreza. O Saneamento nessas regiões mais carentes é 
também uma preocupação, pois leva  a contaminação do 
solo e consequentemente, água e alimentos podem ser 
afetados e acarretar em sérios problemas de saúde pública. 
Dessa forma, é de responsabilidade dos representantes do 
país discutir e procurar uma solução que viabilize enfrentar 
tais dilemas da saúde, antes que estes tomem proporções 
ainda maiores. Quanto a obesidade, o Paraguai apresenta 
uma taxa alta, cerca de 20% de sua população, tornando-se 
um caso que dever ter uma maior preocupação do Estado 
paraguaio. 
 
Paraguai e a produção de alimento 
 
A topografia do país é altamente favorável a prática da 
agricultura, o que ajuda o país a manter o posto de grande 
exportador de soja para o mercado mundial. Apesar disso, 
problemas como a reforma agrária, desemprego e questões 
ambientais acabam por prejudicar tal potencial que o país 

possui de crescer ainda mais no setor. Portanto, é de inte-
resse do país procurar discutir com outros líderes globais a 
questão da agricultura e da saúde para se encontrar uma 
solução viável ao seus problemas domésticos.  O que mais 
preocupa no país é a entrada ilegal de agrotóxicos, muitos 
desses podem causar danos à saúde humana.  
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