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Introdução: A resistência muscular localizada conceitua-se como a capacidade de um
grupo muscular realizar trabalhos físicos com contrações repetidas, sendo considerada
uma variável importante para medir a função neuromuscular relacionada com a saúde.
A relevância da compreensão dessa variável demonstra que os valores dos
componentes morfológicos e funcionais da aptidão física superior à média
populacional, indicam menor exposição a riscos de inúmeras doenças
crônico-degenerativas, tais como: câncer, dislipidemia, hipertensão, coronariopatias,
diabetes, osteoporose e obesidade.  Objetivo: Este estudo teve como objetivo
estabelecer o perfil da resistência muscular localizada como componente da aptidão
física relacionada à saúde de crianças praticantes de ginástica artística e comparar com
tabelas de referências. Metodologia: Foram selecionadas 13 meninas ginastas, entre 7 e
11 anos, com pelo menos 1 ano de prática e que não praticavam outro esporte dentre as
70 que eram matriculadas na Academia de Ginástica e Trampolins do  Unileste.
Avaliou-se a resistência muscular localizada através do teste de abdominal de 1
minuto, pela realização do maior número de movimentos completos de abdominais em
1 minuto conforme orientações do Projeto Esporte Brasil. Após aprovação pelo Comitê
de Ética do Unileste, os dados foram coletados e tratados descritivamente, usando
média, desvio padrão, frequência absoluta e relativa, para posterior comparação com
tabela de referência. Resultados: Das 13 ginastas avaliadas apenas 2 (15, 38%)
realizaram número de repetições inferiores ao adequado para idade, classificando-as na
 zona de risco a saúde. As outras 11 ginastas (84,61%) realizaram mais que o número
de abdominais indicado para idade em um minuto, o que as classificam, de acordo com
o manual do Projeto Esporte Brasil, em uma zona saudável para a saúde. Conclusão:
As ginastas avaliadas apresentaram bons níveis de resistência muscular localizada,
adequado aos padrões proposto para idade e sexo.
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