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Introdução. A cadeia muscular posterior está relacionada com a manutenção da posição ortostática, contudo, 
desequilíbrios musculares, desencadeiam mecanismos geradores de dor como o encurtamento adaptativo. Den-
tro da fisioterapia, a flexibilidade é trabalhada em diversos protocolos de tratamento, desde sua avaliação até o 
seu desenvolvimento. O Banco de Wells, através do teste sentar e alcançar tem como finalidade avaliar a flexi-
bilidade da musculatura posterior do tronco e dos membros inferiores, quantificando-a de acordo com a idade 
e sexo do indivíduo. Objetivos. Verificar se a quantificação da flexibilidade da cadeia muscular posterior, 
através do Banco de Wells, servirá como indicador para avaliar e reavaliar essa variável durante o tratamento 
em um serviço de fisioterapia. Método. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e de natureza quantita-
tiva. A amostra utilizada foi não probabilística e por conveniência. Os participantes da pesquisa foram pacientes 
de um serviço de fisioterapia com a faixa etária entre 15 e 69 anos e de ambos os sexos, que desta maneira 
se encontravam diante dos parâmetros estabelecidos pelo Banco de Wells. Inicialmente foi realizado o teste 
sentar e alcançar, calculando-se a média da flexibilidade. Após 30 dias, o teste foi novamente executado, como 
medida de reavaliação. Os dados foram analisados através do Microsoft Excel e Software Statistical Package 
For The Social Science (SPSS) versão 20.0. A análise foi baseada em testes estatísticos descritivos e analíti-
cos observando a distribuição normal e de significância. Para a execução desta pesquisa foram respeitados os 
princípios éticos de pesquisa envolvendo seres humanos da Resolução 466/12 e a aprovação pelo Comitê de 
Ética do Centro Universitário Christus sob o CAAE de número 53455115.2.0000.5049. Resultados. Resulta-
dos parciais apontam 22 participantes, com idade media de 40±13,0 anos, distribuídos em 13 pacientes do sexo 
masculino e 9 pacientes do sexo feminino. O quadro clínico entre os pacientes variou em afecções na coluna 
vertebral, quadril, joelho e tornozelo/pé. Foi observado um aumento da flexibilidade em 12 participantes. Dos 
demais, 8 apresentaram diminuição da flexibilidade e 2 mantiveram o valor semelhante ao inicial. Em relação à 
média da primeira medição (24,6±9,6 centímetros) para segunda (26,1±9,1 centímetros) houve um aumento na 
flexibilidade dos indivíduos, porém, não foi estatisticamente significativo (p>0,05). Conclusão. O Banco de 
Wells pode ser utilizado como guia para quantificação da flexibilidade da cadeia muscular posterior e auxiliar nas 
avaliações e reavaliações que norteiam o tratamento fisioterápico, contudo, o uso do mesmo não exclui outros 
métodos de mensuração da flexibilidade.
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