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A dança é a linguagem artística que utiliza o corpo e seus
movimentos a fim de expressar sentimentos e sensações.
Podemos afirmar que a dança está intrinsecamente ligada
ao modo como entendemos os limites e possibilidades do
corpo humano.
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Para Howard Gardner (1943) a dança é uma forma de
inteligência cinestética, uma habilidade que possuímos para resolver
problemas através do controle do movimentos corporais.

A dança contém sequências de movimentos corporais com um
sentido definido, intencionalmente rítmicas, e culturalmente
influenciadas, escolhidas de forma muito semelhante à escolha de
sequências de linguagem verbal, visual ou musical.
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Desde a Antiguidade, a humanidade já
tinha no seu cotidiano a expressão
corporal através da dança, utilizando-a
em suas manifestações sociais. Cada
cultura transportou seu conteúdo às mais
diferentes áreas como a Arte, a Música e
a Pintura.
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 São caracterizados por perturbações no
comportamento alimentar, podendo levar ao :

 Emagrecimento extremo (caquexia - devido à
inadequada redução da alimentação),

 À obesidade (devido à ingestão de grandes
quantidades de comida), ou outros problemas
físicos. 9
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 Está associada principalmente aos aspectos
socioculturais, embora não se devam descartar os
fatores biológicos, psicológicos e familiares.

 Quanto aos aspectos biológicos, sabe-se que o
neurotransmissor chamado serotonina pode
afetar o apetite, bem como o humor e o controle
dos impulsos no indivíduo. 11



Caracterizado principalmente pela recusa do indivíduo em
manter um peso mínimo esperado para a idade e a altura (menos
de 85%) através da restrição do comportamento alimentar, pelo
temor excessivo em ganhar peso, e pela distorção da percepção da
imagem corporal.

A perda do peso é obtida pela redução intensa da dieta alimentar.
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Caracterizado por compulsões alimentares periódicas (ingestão de
uma grande quantidade de comida em um curto espaço de tempo),
seguidas de métodos compensatórios inadequados (vômitos auto
induzidos, uso inadequado de laxantes ou diuréticos, prática de
exercícios em excesso) para evitar o ganho de peso.
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Tratamento busca restaurar o comportamento alimentar adequado, 
Tirar o indivíduo do desequilíbrio clínico que a gravidade dos 
sintomas podem gerar,
O apoio familiar e dos amigos,
Tratamento realizado por equipe multiprofissional, com psicólogo, 
nutricionista, médico endocrinologista e médico psiquiatra.
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