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Introdução: A flexibilidade pode ser entendida como a máxima amplitude de uma
articulação. A flexibilidade é essencial na nossa vida, já que está diretamente
relacionada com a realização das simples tarefas do dia-a-dia A flexibilidade
proporciona o aumento da qualidade dos movimentos, melhora a postura corporal,
previne cardiopatias e outras doenças, confere uma sensação de rejuvenescimento,
reduz o risco de lesões, melhora as funções respiratórias e retarda o surgimento da
fadiga, ajudando numa recuperação mais rápida. Existem vários fatores que
influenciam a flexibilidade dentre eles o sexo, a idade, hora do dia e temperatura
externa Objetivo: O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar os
níveis de flexibilidade de atletas de 7 a 12 anos participantes de um projeto de
extensão denominado “Academia de Ginástica e Trampolins“ do UNILESTE,
Comparando com valores referenciais por idade, disponíveis no Programa Esporte
Brasil – PROESP Metodologia: Estudo transversal, descritivo, com coleta de dados em
campo e abordagem qualitativa. A população consistiu de 67 crianças, a amostra foi
composta somente por meninas 13 sendo aquelas que atenderam o critério de inclusão,
sendo, praticar ginástica artística a pelo menos 1 ano; não praticar outros esportes. Foi
aplicado o teste de sentar e alcançar de Wells. Nesse teste, a  voluntaria foi
posicionado sentado, com os pés em pleno contato com a face anterior do banco e os
membros inferiores com extensão de joelhos e com os quadris fletidos, os voluntários
foram orientados a mover o escalímetro do banco Resultados: No teste de sentar e
alcançar as crianças apresentaram níveis “bom e excelência” e apenas 1 participante
apresentou nível “razoável” quando comparados com os índices sugeridos pelo
PROESP-BR.
Dos participantes, 46% apresentaram nível de flexibilidade “muito bom”, 23%
apresentaram \"nível bom\", 23% apresentaram \"excelência\" e apenas 8%
apresentaram nível “razoável”.
 Conclusão: De forma geral as participantes apresentaram uma média de 33,54 de
flexibilidade significando bons índices de flexibilidade para a saúde segundo o
PROESP.
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