
O País 
 
A República da Índia é um país localizado na Ásia Meridio-
nal, fazendo fronteira com Nepal, Butão, China, Bangla-
desh, Paquistão, Mianmar. Este país é o segundo em popu-
lação do mundo tendo cerca de 1,236 bilhão de pessoas. 
Este país possui uma história rica e secular, com uma socie-
dade muito ligada a religião hinduísta, e em menores esca-
las a islâmica e budista. O país tem ganho destaque inter-
nacional na área economia e tecnológica nos últimos anos, 
sendo que o PIB é de aproximadamente 2 trilhões de dóla-
res. Este país também possui destaque na Organização 
Mundial do Comércio (OMC), Grupo dos Vinte (G20), Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) e  Organização das Na-
ções Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).  
 
A Índia e os problemas de nutrição 
 
A Índia enfrenta sérios  problemas a respeito da desnutri-
ção e subnutrição,  principalmente entre crianças e nas re-
giões mais pobres do país. A meta do governo é reduzir de 
forma para metade até o final de 2015 a quantidade de cri-
anças desnutridas no país. Por outro lado, a nação indiana 
não sofre tanto com o problema da obesidade, apesar de 
uma estimativa de 30 milhões de pessoas sofrem no país  
com essa doença, mas continua sendo uma questão a ser 
combatida. Em 2008 , foi estimada que 1,9 % da população 
indiana , porém há ameaça de que a doença cresça junto 
com a ascenção do poder econômico dos indianos. 
 
A Índia e a  produção de alimentos 
 
O país é um grande produtor de alimentos apesar de sua 
má distribuição. O  problema é o consumo de alimentos 
contaminados no país é grande, principalmente quando se 
relaciona a morte por ingestão de monocrotofós . A própria 
FAO recomendou o país a não utilizar mais esse tipo de 
produto.  Mas demais casos de contaminação por consumo 
de alimentos ocorre com muita frequência no país , até 

mesmo pela má fiscalização que há no interior do território 
indiano. 
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