
O País 

A República da Croácia é um país localizado no continente 
europeu, fazendo fronteira com Eslovênia, Hungria, Sérvia, 
Bósnia e Hizergovina e Montenegro. O país teve seu 
território controlado por diversos impérios ao longo da 
história, inclundo germânicos, turcos, austríacos e demais 
até se tornar uma nação independente. A Croácia possui 
uma população de 4,5 milhões de habitantes e um PIB 
nacional de 58 bilhões de dólares, sendo que sua economia 
tem uma forte base comarcial e de produção química, naval 
e do turismo. No cenário internacional, o país faz parte de 
diversas organizações, entre elas   a União Europeia, a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização 
Mundial das Nações Unidas (ONU) e  a Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 

 

Croácia e problemas de nutrição 

Na Croácia, o nível da população que sofrem com a 
desnutrição é muito baixo, contudo, o país se preocupa 
com a doença pois muitos países ao seu redor passam um 
cenário onde a desnutrição é mais evidente. Entretanto, os 
níveis de obesidade entre croatas chama mais a atenção, 
com mais de 1/4 da população adulta acima do peso. Esse 
cenário torna a obesidae um problema chave a ser 
combatido no território croáta , posssivelmente o pior 
problema de saúde pública do país.  

 

Croácia e produção de alimentos 

A Croácia tem reduzido o uso de pesticidas nocivos à saúde 
nas suas produções agricólas e tembém controlando mais a 
importação da alimentos que possam ter tal perigo. Esse 
controle se deve muito pela entrada do país na União 
Europeia, sendo que estudos realizados em 2007 mostram 
os níveis menores de agrotóxicos em frutas e legumes.  O 
controle  dos alimentos é feito tanto na parte produzida 

dentro do país quanto na importada de outras regiões da 
Europa.  
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