MODELOS E CIENTISTAS APELAM PELA REESTRUTURAÇÃO DA
INDÚSTRIA DE MODA
NORTHBROOK, IL, 27 de Abril de 2007. Cientistas e uma ex modelo estão juntando forças para
promover práticas saudáveis dentro da indústria da moda como parte da Conferencia Internacional
da Academy for Eating Disorders (AED) em Maryland, de 2-5 de Maio de 2007. Em função de uma
série de mortes relacionadas à anorexia em modelos de passarela na América do Sul este ano, a
AED estabeleceu diretrizes para a promoção de um ambiente de trabalho mais saudável para a
indústria da moda.
Com esta iniciativa ganhando apoio, a AED é parceira da National Eating Disorders Association, da
Eating Disorders Coalition, e a modelo internacional Marvy Rieder no trabalho de lobby para que a
indústria da moda institua exames médicos anuais para os modelos, incluindo uma avaliação
especializada para transtornos alimentares.
Rieder, membro da AED Advisory Board irá se encontrar com cientistas e clínicos da AED para
discutir intervenções que possam proteger a saúde de modelos. “Estas mulheres jovens estão
muitas vezes sozinhas em países estrangeiros e sob enorme pressão para perder peso em função
do seu trabalho. Elas precisam de alguém que cuide de sua saúde e as proteja de desenvolver
estas doenças devastadoras”, diz Rieder.
Mais de 1.000 pesquisadores e clínicos irão se reunir no encontro anual da AED em Baltimore para
ajudar a substituir o estigma com este fato. As últimas pesquisas sobre riscos genéticos e
ambientais para transtornos alimentares – muitas vezes mal compreendidos – serão apresentados
na conferencia. “Somente através de pesquisa seremos capazes de contrapor os mitos sobre
transtornos alimentares com fatos. Nossos membros irão revelar os últimos estudos sobre causas e
tratamento para transtornos alimentares”, diz Eric van Furth, Presidente da AED.
Alguns dos tópicos incluem genética, resultado de tratamentos, e dados mostrando que fatores
genéticos e ambientais fazem alguns indivíduos se beneficiarem mais do tratamento do que outros.
O efeito de fatores de risco ambientais, como a pressão pela magreza, que domina a indústria da
moda será também investigado. Thomas Insel, Diretor do National Institute of Mental Health,
apresentará a conferencia de abertura intitulada “Pesquisa em Transtornos Alimentares:
conectando ciência e serviço”.
Cynthia Bulik, ex-presidente da AED e pesquisadora em genética da Universidade de North Carolina
observa “Em quadros como os transtornos alimentares, os genes carregam a arma e o ambiente
puxa o gatilho. Nossos pesquisadores ajudam a identificar os genes e descobrir quem tem seu dedo
no gatilho. A indústria da moda é apenas um exemplo. Nós também precisamos olhar para
Hollywood, esportes e todas as outras instituições que focam na magreza extrema”. Com apoio de
todas as principais organizações em transtornos alimentares e pessoas da área da moda, a AED
continuará chamar a atenção da indústria da moda e beleza para salvaguardar a saúde destes
indivíduos instituindo monitoramento medico que possa proteger contra transtornos alimentares.
###
A Academy for Eating Disorders é uma organização profissional internacional, trans disciplinar com
mais de 1.400 membros ao redor do mundo. A AED promove excelência em pesquisa, tratamento e
prevenção de transtornos alimentares. Ela promove educação, treinamento e um fórum para
colaboração e diálogo profissional. Visit www.aed.org.br para maiores informações sobre a AED,
transtornos alimentares e sobre o Guia para Indústria da Moda.

