
O País  
 
Os Estados Unidos da América (EUA) é um país americano, 
que está localizada no hemisfério norte do continente, fa-
zendo fronteira com México e Canadá. Sua população é de 
aproximadamente 322,5 milhões de habitantes distribuídos 
em 50 estados e tendo como capital do país a cidade de 
Washignton D.C. O país apresenta a maior economia do 
mundo, com o Produto Interno Bruto (PIB) de aproximada-
mente 17 trilhões de dólares sendo estável e dinâmica, com 
pólos tecnológicos avançados, uma grande estrutura agrá-
ria e o maior centro financeiro global. O sistema político  do 
país tem como base a república constitucional federal, sen-
do que sua constituição foi criada em 1788. O país possui 
relações com o mundo inteiro, marcando presença em or-
ganizações como Conselho de Segurança das Nações Uni-
das (CSNU), Tratado Norte-Americano de Livre Comércio 
(NAFTA), Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), Grupo dos Oito (G8), Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e  Agri-
cultura (FAO).  
 
Estados Unidos e problemas de nutrição 
 
Os Estados Unidos apesar da suas riquezas possui diversos 
problemas no campos da nutrição. O que mais chama a 
atenção no país é a questão da obesidade, sendo que atin-
ge cerca de 30% da população adulta americana e cresce a 
cada ano. O governo do país entende isso como um proble-
ma pois pode gerar diversos gastos extras para a população 
no campo da saúde nos próximos anos. Outro problema, 
em menor escala, é  a questão da desnutrição, pois em seu 
território 15% dos lares apresentam características de uma 
má nutrição, isso também causa grandes agravantes na 
qualidade de vida no país. 
 
 
 
 

Estados Unidos e produção de alimento  
 
O país apresenta uma estrutura de produção alimentícia 
muito ampla, tanto na indústria quanto na agricultura.  Co-
mo quase todos os países que produzem alimentos em 
grande escala, o uso de produtos químicos está presente na 
atividade. Com uma população que se alimenta constante-
mente, nem sempre de maneira equilibrada, a ingestão de 
produtos prejudiciais a saúde é maior.  A OMS  entende isso 
como um dos grandes maus nesse século e a república 
americana é um lugar o qual deve-se ter uma grande preo-
cupação pela dimensão populacional interna e o histórico 
de outros problemas  como a obesidade. 
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