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Anorèxia i bulímia

Per què sorgeix?
Els mitjans de comunicació (televisió,
revistes) i la publicitat projecten la imatge
de persones
molt primes com
a models d’èxit
i de bellesa. Hi
ha persones que
s ó n  m é s
s en s i b l e s  a
aquest missatge
i rebutgen el seu
cos perquè no es
correspon amb
aquesta imatge
de suposada
perfecció.

Quins són els símptomes?
• Aprimament amb pèrdua excessiva de
pes, desnutrició i atròfia muscular, més
evident en els homes.
• Alteracions o pèrdua de la menstruació.
• Actitud negativa i rebuig del menjar.
• Provocació del vòmit.
• Ús de laxants i diürètics.
• Fer molt d’esport.
• Tristesa, irritabilitat, canvis bruscs

d’humor,  problemes familiars i d’estudis.
• Negació de la malaltia.
En els casos més extrems es pot
comprometre greument la salut.

Tractament de l’anorèxia i la bulímia
Ambdues malalties requereixen psicoteràpia
individual i familiar. El tractament l’han de
realitzar professionals.
S’ha d’actuar tan aviat com es pugui.

Consells de prevenció per als pares i
mares
• Aprendre a reconèixer i expressar els
sentiments per afavorir l’autoestima.
• Acceptar que ningú no és perfecte i
afavorir l’acceptació del propi cos.
• Donar pautes adequades per aconseguir
un comportament alimentari saludable
(establir un horari d’àpats en família,
importància de menjar de tot en quantitats
moderades, evitar dietes restrictives sense
assessorament professional, etc.).
• Potenciar un esperit crític envers els
estereotips culturals (especialment respecte
a la publicitat i la moda).

Per a suport familiar:
Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia
(ACAB)www.acab.org
Telèfon: 934549275

Què és l’anorèxia?
Les persones que pateixen anorèxia
nerviosa desitgen estar més primes,
senten una por intensa d’augmentar
de pes o d’engreixar-se i estan
excessivament preocupades per la
seva silueta. Per això, presenten
conductes anòmales pel que fa a la
dieta, el pes i el volum i la silueta
corporals. Tot això va associat a una
greu alteració de la percepció de la
imatge corporal. L’anorèxia acostuma
a afectar majoritàriament a dones
joves amb una personalitat obsessiva.

Què és la bulímia?
La bulímia és un trastorn aparentment
oposat a l’anorèxia. Es caracteritza
per episodis en què la persona menja
sense control (afartaments) en
períodes molt curts de temps. Després
se sent culpable i ho vol “compensar”
provocant-se el vòmit o abusant de
laxants i diürètics. La meitat dels
pacients amb anorèxia nerviosa
presenten símptomes bulímics durant
la seva evolució.


