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Resumo 

 

A Síndrome da Banda Iliotibial (SBIT) provoca dor na região lateral da coxa, proximal ou 

distal da banda iliotibial(BIT). Vários fatores podem acarretar a síndrome, porém é mais 

comum em corredores pelo excesso de repetição de flexão do joelho provocando atrito na 

BIT. O objetivo deste artigo é revisar a literatura relacionada aos métodos fisioterapêuticos 

utilizados para tratar SBIT. Após a busca no banco de dados da Pubmed e Scielo, encontrou-

se 8 artigos que se enquadravam nos critérios de inclusão. Concluiu-se que apesar da 

escassez de estudos que abordassem o tema, pode-se observar as intervenções de 

alongamentos e fortalecimentos dos complexos de quadril e joelho, em busca da melhoria do 

quadro álgico e da funcionalidade do movimento em pacientes com SBIT. 

Palavras-chave: Fisioterapia. Tratamento conservador. Síndrome da Banda Iliotibial. Lesão 

no joelho. 
 

 

1. Introdução 

A Síndrome da Banda Iliotibial (SBIT), também conhecida como síndrome de fricção da 

banda iliotibial, é uma lesão por uso excessivo geralmente observada na população atlética 

ativa.1 No entanto, ela não se restringe aos corredores e foi mostrado que afeta outros atletas 

que participam em atividade com flexões do joelho, incluindo ciclismo, futebol, tênis, futebol 

americano e esqui.2 

A SBIT ocorre por sobreuso, com acometimento dos tecidos moles entre a banda iliotibial 

(BIT) e o côndilo femoral lateral.3 A BTI é um tendão espesso que passa pela parte de fora da 

coxa, e sua origem encontra-se em dois músculos que se ligam ao quadril: tensor da fáscia lata 

e o glúteo máximo.4 

Conforme o joelho se flexiona e volta a posição estendida durante o movimento de pedalar e 

correr, a BIT move-se sobre uma protuberância óssea acima do joelho, chamada de epicôndilo 

lateral do fêmur. Esse movimento da BIT causa sua inflamação, o que acarreta dor e 

desconforto.4 É causada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores 

intrínsecos estão relacionados com o alinhamento anatômico do atleta, enquanto os fatores 

                                                           
1 Pós Graduanda em Reabilitação em Ortopedia e Traumatologia com ênfase em Terapia Manual. 
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extrínsecos incluem as técnicas de treinamento e as atividades especificas para cada desporto.2 

O objetivo deste artigo é revisar a literatura relacionada aos métodos fisioterapêuticos 

utilizados para tratar a síndrome do trato iliotibial. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Banda (trato) Iliotibial 

No compartimento anterolateral do joelho, não existe tendão, essa é a topografia da BIT, que é 

uma estrutura fibrosa,3 um espessamento da fáscia lata, cuja origem é no musculo glúteo 

máxima e no tensor da fáscia lata, e a inserção principal se faz no tubérculo de Gerdy na 

tíbia,3-6 e tem como função colaborar com a estabilidade do joelho lateral, restringindo ao 

estresse em varo.3 

É importante assinalar que o musculo bíceps e a BIT são importantes estabilizadores do joelho 

na extensão máxima, mas ambos tomam parte na rotação externa da perna em flexão. A BIT, 

por suas inserções femorais distais e tibiais, funciona como verdadeiro ligamento.6 

O musculo tensor da fáscia lata é parcialmente envolto e se insere nos aspectos anterior e 

superior da BIT; a maior parte do musculo glúteo máximo se insere no aspecto posterior da 

BIT.7 Embora alguns adutores do quadril desempenhem um papel indireto na estabilidade 

medial do joelho, são, em essência, movedores do quadril.5 A BIT e seus dois músculos 

associados também estabilizam a articulação do quadril, impedindo o deslocamento lateral da 

epífise proximal do fêmur para fora do acetábulo.7 

Durante a posição de pé estática, sua função primária é manter a extensão do quadril e do 

joelho, dando aos músculos da coxa uma oportunidade de repousar. Durante a caminhada ou a 

corrida, a BIT ajuda a manter a flexão do quadril e é o suporte principal para o joelho agachar-

se até 30° de flexão.5 

 

2.2 Síndrome da Banda Iliotibial 

A SBIT envolve dor na região do côndilo femoral lateral ou ligeiramente inferior a ela, que 

ocorre após o movimento repetitivo do joelho, tipicamente em um corredor, ciclista ou outro 

atleta.8 Conforme o joelho se flexiona e volta a posição estendida durante o movimento de 

pedalar ou correr, a BIT move-se sobre uma protuberância óssea acima do joelho, chamada de 

epicôndilo lateral do fêmur.4 Ocorrem muitas vezes em amplitude média, entre 20° a 70° de 

flexão.9 Esse movimento da BIT causa sua inflamação, o que acarreta dor e desconforto.4 Essa 

dor também pode estar associada à dor proximal da bursite do trocanter maior.9 

                                                                                                                                                                                      
2 Orientador: Fisioterapeuta, Pós-graduado em Cardiopulmonar. 
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A BIT pode ser comprometido por um traumatismo agudo durante uma entorse ou de natureza 

crônica microtraumatica.3 Segundo Lavine8, a SBIT também podem existir por irritação de 

um cisto, bursa ou recesso sinovial lateral.  

A síndrome é induzida tipicamente pelas corridas em terrenos declives, que reduzem 

acentuadamente a flexão do joelho por ocasião da batida do pé e aumentam o atrito entre a 

BIT e o epicôndilo lateral do fêmur. O atrito é tipicamente mais alto com 30° de flexão do 

joelho.2 Às vezes, um corredor não tem sinais nem sintomas, mas sente dor na lateral do 

joelho ao correr em estradas com acostamento inclinado. A pronação excessiva pode resultar 

em estresse da BIT.10 

Em geral os pacientes são assintomáticos tanto antes quanto depois da atividade.2 De modo 

geral, a dor começa depois de se correr uma determinada distancia, e tende a piorar com a 

continuidade da corrida. Depois da corrida, a dor pode desaparecer, mas voltará no decorrer 

da próxima sessão de treino.10 

 Os sintomas em geral se correlacionam com a intensidade e a duração do treinamento.2 À 

medida que a condição piora, a dor começa a surgir mais cedo durante a corrida e, por fim, 

mesmo ao caminhar, particularmente ao subir escadas. Podem ocorrer vermelhidão e inchaço 

na lateral do joelho.10 

Um exame abrangente do joelho deve ser feito para avaliar a presença de possíveis lesões 

intercorrentes. Um exame físico minucioso proporciona indícios importantes para o 

diagnóstico da SBIT.2 Mais tipicamente, um diagnóstico é feito com base no histórico de 

casos e no exame físico, embora, em alguns casos, os exames de imagens podem ser indicadas 

para excluir outro distúrbio na região.8 

McMahon2 ressaltou a importância de avaliar os fatores intrínsecos, relacionados ao 

alinhamento do membro inferior que podem contribuir para o surgimento da SBIT, como: 

joelho varo, tíbia vara, calcanhar caro, supinação do antepé e pronação compensatória do pé. 

Ainda pontuou em sua avaliação física a hipersensibilidade à palpação no epicôndilo lateral 

do fêmur. 

A avaliação de força muscular também deverá ser avaliada. Segundo Pierce, Murr e Moss10, a 

SBIT podem estar associados à músculos fracos, como quadríceps e glúteos, e fraqueza de 

tendões nas pernas.  

Um teste provocativo, denominado teste de Noble, torna possível a confirmação do 

diagnostico, realizado com o paciente em decúbito dorsal e o joelho acometido flexionado. A 

pressão é exercida sobre o epicôndilo lateral e o joelho é estendido.2,11 Relato de dor com 

aproximadamente 30° de flexão do joelho é sinal positivo.11 O Teste de Ober é utilizado para 
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o diagnóstico da contratura da BIT. O paciente é colocado em decúbito lateral, com o quadril 

oposto apoiado em flexão máxima. Com o quadril examinado em posição neutra e o joelho 

fletido a 90° abduzido.2,6 Uma incapacidade do quadril fazer adução em direção à maca 

sugere tensão em tensor da fáscia lata e a BIT. 11 

Finalmente, os testes funcionais, como solicitar aos paciente que pule apoiado no membro 

envolvido com o joelho flexionado, podem reproduzir a dor no compartimento lateral do 

joelho e confirma o diagnóstico.2 

 

2.5 Tratamento da SBIT 

Basicamente, deve ser completado um protocolo de reabilitação em fases e os pacientes 

deverão ser capazes de realizar atividade de reabilitação especificas do esporte sem dor 

significativa, limitação funcional ou recidiva dos sintomas.2 

Segundo Pierce, Murr, Moss, e McMahon, a primeira fase é combater os sintomas agudos, 

como dor e inflamação, são indicados repouso, gelo, ultrassom e medicamentos anti-

inflamatórios não esteroidais. Quando a dor diminuir, o alongamento da BIT,10 fáscia lateral, 

glúteo mediano e outros músculos é frequentemente recomendado como parte do plano de 

tratamento para SBIT.8 Além dos alongamentos, deverão ser melhoradas a retração e a 

fraqueza dos abdutores do quadril.2 Seus quadríceps, tendões das pernas e músculos do 

quadril precisão ser fortalecidos a fim de evitar uma recidiva.10 

De acordo com McMahon2, será necessário modificar o treinamento do atleta com alterações 

na duração e na intensidade; no caso de corredores correr no lado oposto da estrada ou 

inverter a direção em uma pista curva; e em ciclistas podem alterar a altura do selim ou a 

aposição do pé nos pedais.  

 

3. Metodologia 

No primeiro momento foi realizado uma pesquisa bibliográfica utilizando os descritores em 

português e inglês: síndrome da banda iliotibial, banda iliotibial, trato iliotibial, fisioterapia, 

tratamento conservador, no banco de dados Pubmed e Scielo. Em seguida foram rastreados 

artigos que tivessem as palavras chaves pesquisadas no titulo e resumo, em publicações no 

período de 2007 à 2017.  

Neste momento foram excluídos os artigos que estivessem fora do período dos últimos dez 

anos e artigos que apresentassem outras patologias associada a SBIT. Para a seleção da leitura 

dos resumos foram incluídos artigos de intervenção, que referiam o tratamento conservador e 

fisioterapêutico na SBIT, onde foram encontrados 31 artigos, dos quais 8 foram inclusos e 23 
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exclusos pois não descrevia o protocolo fisioterapêutico na SBIT. Após a seleção dos resumos 

incluídos foi realizado a leitura na integra dos artigos para a análise. 

 

4. Resultados e Discussão 

Após análise dos artigos de acordo com os critérios de inclusão, apenas 8(oito) artigos, um na 

língua portuguesa e sete na língua inglesa, se encaixavam nos critérios do estudo. Foi 

elaborado uma tabela com os autores em ordem cronológica e os respectivos protocolos 

fisioterapêuticos utilizados para o tratamento da SBIT. 

 

Autor Tipo de Estudo Protocolos 

Beers et al.12 
Estudo 

prospectivo 

Fortalecimento dos abdutores do quadril, estabilização 

isométrica da pelve, agachamento com passada a frente, e 

estiramento da BIT. 

Lavine8 
Revisão de 

literatura 

Gelo, alongamentos, Mobilizações de tecidos moles, 

fortalecimento e coordenação neuromuscular da marcha. 

Falótico et 

al.13 
Relato de Caso 

Alongamento da BIT e fortalecimento de estabilizadores 

da pelve e da musculatura abdominal e lombar. 

Allen14 Relato de caso 
Massagem com gelo, Alongamentos, treino de força, re-

treinamento da marcha. 

Winslow15 
Série de casos 

prospectivos 
Mobilização de tecidos moles e Alongamento. 

Shamus e 

Shamus16 
Relato de casos 

Terapia Manual, alongamento, fortalecimento, corrida na 

esteira. 

Pavkovich17 Relato de Caso 

Dry needling (agulhamento a seco): glúteo máximo e 

mediano, piriforme lateral, maior área de bursa trocantérica 

e quatro pontos na coxa lateral (banda iliotibial / vasto 

lateral) 

Seijas et al.18 
Revisão 

Retrospectiva 

Alongamento da BIT e músculos abdutor e adutor 

combinados com tonificação dos flexores do quadril e 

extensores do joelho. 

Tabela 1. Abordagem fisioterapêutica no tratamento da SBIT 

 

Observou-se que na maioria dos estudos dos casos relatados eram em pacientes do sexo 

feminino e praticavam caminhada ou corrida. Logo o objetivo final destes estudos eram 

promover um retorno ao esporte livres de dor e com qualidade do movimento nas corridas. 

Todos os estudos abordaram o repouso ou a pausa das corridas no início do tratamento, visto 

que se queixavam de dor durante as corridas. 

De acordo com a literatura, a dor na SBIT é mais comumente na região distal da banda iliotial, 

dor na lateral do joelho, como foi encontrado em seis estudos; porém dois estudos 

relacionavam a dor na região proximal, região lateral do quadril. A dor pode irradiar 

proximalmente ou distalmente, e em casos menos graves, a dor pode diminuir rapidamente 
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após a cessação das atividades. Muitas vezes a dor ocorrerá à medida que as atividades 

prosseguem.19 

Houve um consenso de dois estudos, Allen14 e Lavine8, com a utilização do gelo para 

melhorar o quadro de dor e inflamação. Entretanto estudos tiveram melhoras na dor por meio 

das mobilizações de tecidos moles8,15 e alongamentos8,12,13,15,16,18 (principalmente da BIT), e a 

utilização do Dry needling17.  

A utilização das técnicas de tecido mole para normalizar o tônus levou a uma mudança rápida 

nos níveis de dor.16 Winslow15 destacou que em consequência, os pacientes obtiveram 

melhoras na mobilidade dos tecidos moles, reduzindo o estresse entre as estruturas, 

melhorando assim a funcionalidade do membro. Pavkovich17 destacou em seu estudo que a 

intervenção por meio do Dry needling é uma estratégia para reduzir dor, a fim de melhorar a 

funcionalidade, permitindo início de intervenções de força, postura e exercícios domiciliares. 

Conforme estudo de Seijas et al.18, a SBIT pode ser uma complicação no pós-operatório de 

artroscopia de quadril, e ressaltaram a importância de incorporar o alongamento da banda 

iliotibial na reabilitação do pós cirúrgico para prevenir a síndrome. 

Segundo Allen14, o estudo foi um relato de caso, em uma corredora mulher, que o objetivo do 

tratamento era voltar as corridas de longas distancias livre de dor. O autor recomendou 

exercícios de alongamentos para flexibilidade dos abdutores e de fortalecimento do abdômen 

e do quadril para serem realizados em domicilio, e em casos de dor realizar massagem com 

gelo no local. O estudo enfatizou o re-treinamento da marcha com manipulação no ritmo dos 

passos com objetivo de melhorar a mecânica da corrida, onde resultou na redução das forças 

de impacto, e que quando combinado com exercícios de flexibilidade e fortalecimento, 

contribuiu para o retorno ao esporte.  

Shamus e Shamus16 realizaram o estudo com duas mulheres com SBIT; ambas apresentavam 

amplitude de movimento da coluna lombar limitada, dor na lateral do joelho, diminuição da 

mobilidade tibiofibular, diminuição da mobilidade miofascial na BIT, flexores e rotadores 

externos do quadril com força diminuída, e diminuição na Escala Funcional de Extremidade 

Inferior. Foram realizados terapia manual para alinhamento da região lombar, sacral e 

tibiofibular; alongamentos de gastrocnêmio, piriforme e psoas, e fortalecimento com isometria 

de abdutores e adutores do quadril, e treinos na esteira. Os autores utilizaram técnicas de 

energia muscular na região lombossacra e mobilização grau 3 na tibiofibular superior, em 

seguida melhoraram a mobilidade articular e neural, contribuindo para redução do tônus na 

área. 

 A coordenação neuromuscular citada por Lavine8, é conseguinte de todo o tratamento, com a 
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redução do processo inflamatório, fortalecimentos e alongamentos das musculaturas que irá 

modificar o controle muscular na marcha. De acordo com Shamus e Shamus16, para um 

sucesso do tratamento a longo prazo, os autores complementam com orientações sobre a 

absorção do impacto, como mudança na superfície de treinamento, aconselhando começar em 

grama, evitando superfícies como cimento; avaliação dos calçados utilizado na corrida para 

verificar desgastes, indicando assim um sapato que correspondesse ao tipo de pé; e também 

sugestões quanto aos horários de treinamento. 

O sucesso do tratamento é dependente de um diagnóstico preciso, excluindo outras causas 

comuns de dor lateral do joelho.15 Os artigos abordaram o Teste de Ober como um dos 

principais testes para um diagnóstico da SBIT, onde avalia a tensão da BIT. Além do teste 

provocativo, pode-se observar a avaliação postural desde a lombar até o pés, pois um 

desalinhamento nessas estruturas influencia na biomecânica da corrida. 

Winslow15 destacou a importância do diagnóstico preciso, e de uma avalição dos tecidos 

moles, pois existem casos assintomáticos, ou ignorados porque a dor some ao repouso, sendo 

assim podendo evitar o afastamento dos pacientes da participação esportiva. Tratar atletas 

pode ser uma tarefa desafiadora devido à sua dedicação a um esporte. A maioria dos atletas, 

no entanto, acham que não podem participar plenamente quando possuem SBIT.16  

Uma combinação de terapias (repouso, alívio da dor, alongamento, treinamento de força e 

modificação do hábito de corrida) funciona melhor para o regresso de atletas ao seu nível pré-

lesão e reduzir seus sintomas.19 Shamus e Shamus16 ressaltaram a importância de uma 

abordagem do tratamento multifacetada baseada na literatura atual e na interdependência 

regional, mostrando que múltiplas técnicas individuais que combinadas podem ser mais 

eficazes, e uma visão mais ampla disfunções subjacentes e padrões compensatórios. 

Segundo Beals e Flanigan,19 inicialmente o tratamento conservador é a primeira 

recomendação para o tratamento da SBIT, independentemente da postura na fisiopatologia. 

No entanto, ressaltaram que em casos que os sintomas permanecem por um agravamento da 

lesão ou por falhas no tratamento conservador, estas são encaminhadas para o tratamento 

cirúrgico. Este estudo buscou abordar por meio de uma revisão de literatura, os recursos 

terapêuticos para a melhora dos sintomas e o retorno ao esporte com qualidade, porém houve 

uma escassez da literatura, dentre os últimos dez anos, com essa abordagem.  

 

5. Conclusão 

Por meio desta revisão de literatura, observamos que os estudos encontrados, de acordo com 

os critérios de inclusão, dentre a maioria eram estudos de casos/serie de casos, onde seu nível 
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de evidência estaria em nível IV, o que nos mostra a escassez de estudos atuais e a 

preocupação com melhores níveis de evidencia. Entretanto os estudos abordaram um 

consenso com a literatura com intervenções para melhora da dor e da funcionalidade do 

movimento, e em casos de atletas, a preocupação com o retorno as atividades esportivas. As 

abordagens foram voltadas para alongamentos e fortalecimentos do complexo quadril e 

joelho. 
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