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O Índice de Massa Corporal (IMC) é um método comumente utilizado para avaliar a 

relação entre a massa e estatura de uma pessoa, identificando excesso ou insuficiência 

ponderal para um dado valor de estatura. É comumente utilizada para classificar as pessoas 

em normal, sobrepeso ou obesa. É de suma importância a análise desse tipo de variável, ainda 

mais relacionada ao seu desenvolvimento ao longo da infância e adolescência, pois a 

obesidade é uma das doenças com maior aumento de prevalência nas ultimas décadas. 

 A presente pesquisa tem como objetivo  estimar a mudança do IMC de crianças de 

Muzambinho-MG dos 7 aos 12 anos de idade. Os dados são oriundos do estudo longitudinal 

misto sobre o crescimento e desenvolvimento das crianças e jovens de Muzambinho-MG 

(Basso et al, 2009). Foram delineados dois objetivos específicos: 1) caracterizar o 

desenvolvimento modal e as diferenças inter-individuais do IMC ao longo do tempo; 2) 

verificar a existência de um efeito associado ao gênero. A amostra foi constituída de 116 

crianças (65 meninos e 51 meninas) pertencentes a primeira coorte (7 anos) do referido 

estudo. Foram realizadas 7 coletas, com intervalos de 6 meses. Para analise dos dados 

empregou-se de estatísticas descritivas básicas calculadas no SPSS 19. A mudança intra-

individual e as diferenças inter-sujeitos foram calculadas no programa estatístico HLM, 

versão 7. 
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