AED POSITION STATEMENT ON ‘MISS BIMBO’ WEB SITE
POSIÇÃO DA AED SOBRE SITE “MISS BIMBO”
A Academy for Eating Disorders adotou a seguinte política em relação ao site "Miss Bimbo". As
informações para a imprensa foram cuidadas pelo Comitê de Comunicações da AED, presidido por
Eric van Furth (evanfurth@tiscali.nl) e Cynthia Bulik (cynthia_bulik@med.unc.edu).
O site "Miss Bimbo", destinado para meninas entre 9 e 16 anos, hospeda um jogo na internet que
encoraja meninas pré-adolescentes e adolescentes a adotar cirurgias plásticas, dietas extremas e o
uso de comprimidos na busca de uma imagem perfeita. Até agora ele já atraiu mais de 200.000
A Academy for Eating Disorders, a maior organização profissional do mundo para aqueles que
trabalham com indivíduos que sofrem de transtornos alimentares, está profundamente preocupada
com os efeitos adversos deste site e como ele pode afetar a saúde e o bem-estar de meninas.
Dietas e uso de comprimidos, objetivando peso e corpo perfeitos são comportamentos que podem
colocar meninas em risco para o desenvolvimento de um transtorno alimentar, como anorexia ou
bulimia nervosa. Um jogo na internet que exalta estas atitudes e comportamentos e as encorajam
como opções de estilo de vida aceitáveis para crianças estimula a adoção de comportamentos de
risco em meninas muito jovens.
A anorexia nervosa é uma doença devastadora que afeta mais de 1% das mulheres jovens. Ela é a
terceira doença mais comum em mulheres jovens e tem a maior taxa de mortalidade entre as
doenças psiquiátricas. O comportamento de inanição visto na anorexia nervosa pode afetar todos
os sistemas e pode levar a diminuição da massa óssea, osteoporose, mudanças no cérebro,
problemas cardíacos e até a morte.
Por esta razão, a Academy for Eating Disorders declara sua oposição a este jogo e apoia sua
proibição na internet.
A Academy for Eating Disorders trabalha com a mídia, grupos em defesa dos transtornos
alimentares e pacientes e familiares para influenciar a opinião pública, as políticas públicas e,
promover esforços para a prevenção dos transtornos alimentares.
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