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Introdução: A prática da Ginástica Olímpica, geralmente, inicia-se muito cedo e,
provavelmente, este início precoce influencie uma série de fatores maturacionais.
Considerando a força uma das capacidade físicas desenvolvidas, a interrupção do
treinamento pode afetar seus níveis. Porém, os efeitos do destreinamento em crianças
praticantes de Ginástica Olímpica são desconhecidos. Nesse sentido, parece ser
importante realizar estudos com crianças ginastas,a fim de analisar os efeitos do
destreinamento em função do período de inatividade, compreendido entre os meses de
dezembro e março (3 meses), permitindo a elaboração de um planejamento de
treinamento adequado às alterações identificadas.  Objetivo: Avaliar o efeito do
destreinamento na força muscular de crianças praticantes de Ginástica Olímpica
durante o período de férias. Metodologia: Quinze (15) meninas ginastas foram
submetidas a duas baterias de testes:uma antes do período de férias (dezembro/2011) e
outra após o período de férias (março/2012).Cada bateria continha os testes:Flexão
abdominal (execução máxima em 1 minuto), Arremesso da Medicine Ball (cm) e
Impulsão Horizontal (cm).Variáveis como peso e estatura foram obtidas e o IMC
calculado.Os dados coletados foram agrupados e analisados através de estatística
descritiva e inferencial–Teste de correlação de Pearson.O tratamento estatístico foi
realizado no programa Excel for Windows 2007.As variáveis foram expressas como
médias e desvio padrão.A probabilidade de erro foi em 5,0% (p &#8804; 0,05).
Resultados: Após o destreinamento, a amostra apresentou aumento significativo na
estatura de 3 cm (p &#8804; 0,05). Redução significativa (6 repetições) foi observada 
no teste Flexão Abdominal (p &#8804; 0,05). Entretanto nenhuma alteração
estatisticamente significativa foi encontrada nos testes Arremesso da Medicine Ball e
Impulsão Horizontal (p = 0,7604 e p = 0,2304, respectivamente).  Conclusão: Os
achados deste estudo demonstraram que 12 semanas de destreinamento físico foram
suficientes para provocar redução significativa na variável força abdominal. Contudo,
os indicadores de força dos membros superiores e inferiores não apresentaram
modificações relevantes. 
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