
ACADEMY FOR EATING DISORDERS POSITION STATEMENT 
ON THE FASHION INDUSTRY 

Posição da Academy of Eating Disorders a respeito da Indústria da Moda 

 

Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica e outros 
transtornos alimentares relacionados são transtornos mentais graves. Anorexia Nervosa possui a 
mais alta taxa de mortalidade dentre todas as doenças psiquiátricas. Transtornos Alimentares 
afetam o bem-estar físico, psicológico e social de milhões de pessoas de todas as idades e suas 
famílias. A Academy of Eating Disorders solicita a indústria da moda e da beleza a proteger a saúde 
e o bem-estar de jovens trabalhadores. 

A Academy of Eating Disorders recomenda o seguinte: 
 

- A AED solicita à indústria da moda que institua exames e triagens a médicas e 
psicológicas anuais regulares, a fim de se avaliar o estado médico e psicológico de todos 
modelos. 

-  
- -A AED está preparada para desenvolver de modo apropriado, avaliações de transtornos 

alimentares para modelos e recomendar médicos. 
-  

- AED apela à indústria da moda e beleza para que sigam as Recomendações para a 
Indústria da Moda, desenvolvidas e publicadas pela AED, em 9 de Janeiro de 2007. O 
principal objetivo destas recomendações é preservar a saúde e bem-estar de modelos 
em todo o mundo. 

 A AED  vai trabalhar em conjunto com as principais organizações de transtornos 
alimentares e saúde, para colaborar e dar suporte à indústria da moda e beleza em seus 
esforços para proteger a saúde de jovens trabalhadores, detectar transtornos 
alimentares e oferecer referência de tratamento apropriado quando necessário. 

- A AED, como a  primeira organização internacional de profissionais da área de transtornos 

alimentares, está comprometida em assistir a indústria da moda e beleza no desenvolvimento e 

implementação de medidas efetivas a fim de melhorar as condições da trabalho e garantir a saúde 

e bem-estar de todos seus jovens trabalhadores, homens e mulheres. 


