
O País 

A República da Costa Rica é um país localizado na América 
central, fazendo fronteira Nicarágua e Panamá. O país tem 
como capital a cidade de San José, que também é cede da 
Corte Interamericana de direitos humanas, possui um total 
de 4,8 milhões de habitantes em todo seu terrório. A Costa 
Rica possui economia de grande importancia na América 
Central,  sendo que o PIB nacional de 52 bilhões de dólares, 
e muito do dinheiro vem do turismo internacional.  Para 
para acrescentar o país faz parte de organizaçõesao redor 
do mundo como a Organização dos Estados Americanos 
(OEA), Oraganização Mundial da Saúde (OMS), 
Organização Mundial do Comércio (OMC), Fundo 
Monetário Internacional (FMI) entre outras. 

 

Costa Rica e problemas de nutrição 

A Costa Rica sofre tanto problemas de desnutrição de 
quanto de obesidade, sendo que os dois são preocupantes. 
Quanto a desnutrição o país o índice de pessoas nesta 
condição no país está está estagnada em 20% desde os 
anos 90, e o número de crianças que sofre da condição é 
alto.  Quando o assunto é desnutrição infantil, a Costa Rica 
apresenta  cerca de 10 mil de crianças neste condição de 
acordo com dados de 2013, o  que dá cerca de 2% da 
população. Quanto a obesidade, o país possui uma taxa de 
38% da população com sobre peso ou obesa, o que é 
considerado bem alto de acordo com as organizações 
internacionais.  

 

Costa Rica e produção de alimentos 

O Estado possui uma  das maiores taxa de uso de 
agrotóxicos em palantações do mundo. Esse uso excessivo 
de produtos é um dos indicadores de doenças ocorentes no 
país como câncer, especificamente leucêmia em crianças. 
O uso preocupa  demasiado de pesticidas deste país 

preocupa muito  os organismos internacionais de saúde e 
de agricultura . Já o governo se preocupa pole motivo qque 
sofre com danos a saúde de seus habitantes e ambientais.  
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