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"O degrau da escada não foi inventado para repousar, mas 

apenas para sustentar o pé o tempo necessário para que o 

homem coloque o outro pé um pouco mais alto." 

(Aldous Huxley)



 

 

RESUMO 

 

A redução da flexibilidade da banda iliotibial (BIT) é uma das 

principais causas de dor nas articulações do quadril e joelho em 

atletas. A BIT atua juntamente com várias outras estruturas 

musculoesqueléticas preservando o padrão de movimento das 

articulações do joelho e do quadril. Portanto, uma alteração da 

flexibilidade da BIT pode ser um dos fatores desencadeantes de 

uma alteração na cinética ou cinemática do membro inferior 

predispondo, assim, o atleta à lesões. Atualmente, não existem 

estudos que reportam dados normativos sobre a flexibilidade da BIT. 

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo determinar 

valores normativos para a flexibilidade passiva da BIT em atletas de 

voleibol e basquetebol. A amostra foi composta por 293 atletas, 

sendo (n=209) praticantes de voleibol e (n=84) praticantes de 

basquetebol. Do total de atletas, 71 eram mulheres e 222 eram 

homens com média de idade de 17,46 ± 4,2 anos, massa corporal 

de 76,15 ±13,9 kilogramas e altura 1,86 ± 0,1 metros. Para 

operacionalização da flexibilidade passiva da BIT foi utilizado o 

Teste de Ober modificado. Os resultados revelaram valores médios 

da flexibilidade passiva da BIT no membro dominante de 4,05° (DP 

4,67°), sem normalização, e de 0,05° (DP 0,06), com normalização 

pelo peso corporal; e no membro não dominante de 3,99° (DP 

5,14°), sem normalização, e de 0,57° (DP 0,06°), com normalização 

pelo peso corporal. Diferenças entre modalidades foram encontradas 

(flexibilidade BIT normalizada), sendo o valor médio do membro 

dominante no voleibol de 0,67° (DP 0,05) e para o basquetebol de 

0,35° (DP 0,73°), com p=0,00; e o valor médio do membro não – 

dominante de 0,66° (DP 0,06°) e de 0,35° (DP 0,73°) para o voleibol 

e basquetebol respectivamente, sendo p=0,00. Estes resultados 



 

 

refletem a adaptação tecidual gerada pela biomecânica específica 

exigida em cada modalidade e pelo treinamento físico excessivo 

imposto ao atleta. Observou-se neste estudo que não houve 

diferença significativa entre a flexibilidade da BIT entre os membros 

dominante e não dominante, independente da modalidade esportiva 

praticada. Por outro lado, a flexibilidade da BIT entre as modalidades 



 

 

de voleibol e basquetebol apresentou diferença significativa, sendo a 

flexibilidade da BIT menor nos atletas de basquetebol. Esses 

parâmetros auxiliam no estabelecimento do plano de reabilitação 

e/ou de prevenção de lesões. 

Palavras-chave: Teste de ober modificado; Banda iliotibial; 

Flexibilidade; Membro inferior; Voleibol; Basquetebol.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A redução da flexibilidade da banda iliotibial (BIT) é uma das 

principais causas de dor nas articulações do quadril e joelho em 

atletas (DEVAN et al, 2004; DIXIT et al, 2007; MENDONÇA, 2011; 

PUNIELLO, 1993; YAMAMOTO et al, 2006). A BIT é um 

espessamento de tecidos conectivos, que originam na crista ilíaca e 

porção lateral dos músculos glúteo máximo e tensor da fáscia lata, e 

tem sua inserção no tubérculo de Gerdy e retináculos patelares 

laterais (BEALS, 2009; FARIA, 2006). Uma vez que a BIT possui 

inserções em músculos da articulação do quadril, uma redução de 

sua flexibilidade pode gerar tensionamentos nessas estruturas e 

ocasionar uma modificação no comportamento articular adequado 

deste complexo articular, culminando em uma adução unilateral 

excessiva e/ou aumento da rotação interna do quadril. (HUDSON;  

DARTHUY, 2009; MERICAN; IRANPOUR; AMIS, 2009). De forma 

similar, a BIT pode atuar na articulação patelofemoral por meio das 

interações com os retináculos laterais patelares. O aumento da 

tensão dos retináculos laterais por meio da BIT pode modificar a 

distribuição de forças na patela e influenciar em seu posicionamento 

(GAJDOSIK; SANDLER; MARR, 2003; HUDSON; DARTHUY, 2009). 

Essas características indicam que a BIT pode influenciar o 

comportamento biomecânico do membro inferior. Nesse sentido, a 

redução da flexibilidade da BIT pode estar relacionada com lesões 

em atletas, tais como síndrome patelofemoral, geralmente 

influenciadas  por interações entre os segmentos que compõe os 

membros inferiores, as quais favorecem forças de lateralização 

patelar ou lesões como a síndrome da fricção da BIT, advinda da 

fricção da BIT no côndilo femoral lateral e a bursite trocantéria, 

ocasionada por fricção da BIT no trocânter maior do fêmur e por 
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conseguinte inflamando a bursa ali presente. (HERRINGTON; 

RIVETT; MUNRO, 2006; PUNIELLO, 1993; WILSON, 2007).  

A avaliação da flexibilidade da BIT foi proposta primariamente 

por Frank Ober, por meio do Teste de Ober (KENDALL, 1995; 

MAGEE, 2010). Posteriormente, outros autores sugeriram o Teste 

de Ober modificado, no qual o posicionamento da articulação do 

joelho em extensão impõe uma maior tensão na BIT e, dessa forma, 

sua flexibilidade é testada de forma mais adequada. O Teste de 

Ober modificado é um teste validado (PUNIELLO, 1993), e o mais 

comumente utilizado na prática clínica. Por meio desse teste, é 

possível observar se há alteração ou não da flexibilidade da BIT. 

Atualmente, não existem estudos que reportam dados normativos 

sobre a flexibilidade da BIT. O estudo normativo institui valores de 

referência que são usados como parâmetros de normalidade dentro 

de uma determinada amostra. O estabelecimento de dados 

normativos referentes à flexibilidade da BIT em atletas de voleibol e 

basquetebol é determinante para o fisioterapeuta. Estes valores 

possibilitam um parâmetro de comparação ao profissional da área de 

reabilitação, bem como a utilização desses dados como valores de 

referência na reabilitação de lesões e na elaboração de programas 

preventivos e de treinamento esportivo. 

A quantificação da flexibilidade passiva da BIT é um 

parâmetro a ser identificado em praticantes de voleibol e de 

basquetebol. O principal gesto esportivo dessas modalidades é o 

salto vertical (NOVACHECK, 1998; RAVN et al 1999; ROJAS et al, 

2000). A impulsão ou aterrissagem durante salto, aos 20° ou 30° de 

flexão do joelho a contração da musculatura do quadríceps, 

concomitantemente com a BIT e os tecidos conectivos presentes na 

região patelar, principalmente os retináculos patelares laterais, 

realizam uma compressão da patela em direção posterior no côndilo 

femoral externo estabilizando a patela, para que seu movimento 
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ocorra no centro da fossa intercondilar (POWERS, 2003;YANG et al, 

2009). Entretanto, caso a BIT apresente-se com uma alteração na 

flexibilidade, poderá impor um tensionamento aumentado ou 

diminuído nos retináculos patelares laterais, alterando assim o 

posicionamento ideal da patela. Consequentemente, poderá 

ocasionar um tilt patelar lateral e/ou um deslocamento lateral patelar. 

Devido a esta alteração na tensão das estruturas passivas laterais, 

causada pela alteração na flexibilidade da BIT, a cinemática patelar 

durante o movimento de flexão do joelho, ocorrerá de maneira 

irregular e prioritariamente próximo à borda lateral da fossa 

intercondilar. Dessa forma, alterações biomecânicas proximais e 

distais podem contribuir com o aumento indevido das forças que 

atuam na articulação patelofemoral, alterando o padrão de 

movimento adequado desta articulação. É importante salientar o 

caráter crônico que essas alterações podem desenvolver ao longo 

do tempo, principalmente devido às tensões em tecidos conectivos e 

musculares, colaborando assim para uma alteração do 

posicionamento articular ideal.(POWERS, 2003; YANG et al, 2009). 

A obtenção de dados normativos da flexibilidade da BIT em 

atletas de voleibol e basquetebol   possibilitará uma melhor definição 

dos programas de prevenção de lesões, aliando os dados 

encontrados no teste ao conhecimento  dos fatores que levam à 

alteração da BIT e à exposição do atleta a uma alta demanda 

musculoesquelética durante sua performance esportiva. Obtendo 

esse valor de referência, o fisioterapeuta poderá inserir um 

parâmetro em sua avaliação biomecânica que guiará a um melhor 

plano de ação. A prevenção de lesões pode minimizar as alterações 

no rendimento técnico e físico do atleta, o afastamento da prática 

esportiva, e o tempo de retorno ao esporte. Além disso, esse mesmo 

parâmetro pode ser seguido na reavaliação do atleta durante e após 
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a fase de reabilitação para alcançar os melhores resultados 

possíveis.  

 

1.1 Objetivo 

O objetivo desse estudo foi determinar valores normativos 

para a flexibilidade passiva da BIT em atletas de voleibol e 

basquetebol. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Amostra 

Foram avaliados 293 atletas praticantes de voleibol (n=209) e 

basquete (n=84) no LAPREV e em clubes esportivos da cidade de 

Belo Horizonte (Olympico e Minas Tênis Clube). Os critérios de 

inclusão foram ausência de dores nos membros inferiores, não ter 

passado por procedimento cirúrgico nos últimos 6 meses e praticar 

atividade física regular (mínimo de 8 horas por semana). A amostra 

foi composta por 71 mulheres e 222 homens com média de idade de 

17,46 ± 4,2 anos, massa corporal de 76,15 ±13,9 kilogramas e altura 

1,86 ± 0,1 metros. Aqueles indivíduos que não conseguiram seguir 

as orientações do examinador para a execução dos testes e/ou que 

apresentaram dor durante a coleta foram excluídos do estudo. Os 

participantes e/ou os responsáveis legais leram e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e concordaram com 

sua participação no estudo. O protocolo deste estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG sob o parecer ETIC 

493/2009 

 

2.2 Procedimento 

A avaliação da flexibilidade da banda iliotibial foi realizada por 

meio do teste de Ober Modificado. A escolha deste teste foi baseada 

no estudo de Wang e colaboradores (2006), que analisaram o 

tensionamento passivo da banda iliotibial, através do teste de Ober e 

do teste de Ober Modificado, por meio de um exame de 

ultrassonografia. Os autores identificaram que ambos os testes 

promovem o tensionamento da banda iliotibial, sendo que, o teste de 

Ober Modificado resultou em uma maior deformação tecidual. Nesse 

sentido, o teste de Ober Modificado foi mais adequado para se 

investigar a flexibilidade da banda iliotibial. 
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Dois examinadores participaram da execução do teste de 

Ober modificado no presente estudo. Inicialmente, o participante era 

posicionado em ortostatismo para o Examinador 1 identificar os 

epicôndilos laterais dos joelhos através da palpação. Após 

identificação, os mesmos eram marcados com caneta dermográfica 

no seu ponto mais proeminente. Em seguida, o participante deitava-

se em uma maca em decúbito lateral e o Examinador 1 posicionava 

a articulação do quadril e do joelho do membro apoiado em flexão 

até a retificação da lordose lombar (FIGURA 1). O objetivo desse 

procedimento foi aumentar a estabilidade da pelve durante o teste. 

Em seguida, o mesmo examinador posicionava uma das mãos 

inferiormente a crista ilíaca ipsilateral do membro a ser testado, para 

manter a pelve na posição neutra durante a execução do teste. A 

outra mão era posicionada sob a articulação do joelho para, 

passivamente, abduzir e estender o quadril durante a execução do 

teste, ao mesmo tempo em que se evitava a rotação interna do 

quadril. (FIGURA 1).  

 

FIGURA 1: Representação do posicionamento inicial para realização do teste de 

Ober Modificado. Fonte: Acervo dos autores. 
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Uma vez que o membro a ser avaliado encontrava-se 

devidamente suportado pela mão do examinador, o mesmo 

solicitava que o atleta mantivesse relaxado e verificava através do 

peso da perna do atleta e da palpação se realmente não havia 

contração muscular interferindo no teste. O objetivo era permitir que 

fosse possível movimentar o membro passivamente sem resistência 

oferecida pela ação muscular. Os movimentos realizados pelo 

examinador, em sequência, foram: leve flexão, abdução e extensão 

do quadril. Ao final do movimento realizado pelo examinador, o 

quadril encontrava-se em extensão, com leve abdução e ausência 

de rotação no plano transverso. A articulação do joelho era mantida 

em extensão total. Em seguida, o Examinador 1 retirava 

gradativamente o suporte realizado de forma que o movimento de 

adução do quadril, produzido pelo peso do membro inferior do atleta, 

ocorresse até que a tensão passiva das estruturas o interrompesse. 

Nesse momento, o examinador apenas não permitia o movimento de 

rotação medial do membro durante o teste.  

Enquanto o Examinador 1 mantinha a rotação neutra do 

membro inferior testado na posição final do movimento de adução do 

quadril, o Examinador 2 posicionava um inclinômetro (Starrett®) 

superior à marcação realizada no epicôndilo lateral e registrava o 

valor indicado (FIGURA 2). Um valor de 0° indicava que ao final do 

teste a articulação do quadril encontrava-se em posição neutra (0o 

de adução ou abdução). Com o objetivo de caracterizar o 

posicionamento final do membro inferior em adução ou abdução da 

articulação do quadril, foram atribuídos sinais positivos e negativos 

aos valores obtidos com o inclinômetro. Dessa forma, um valor 

negativo indicava posicionamento final em abdução de quadril e um 

valor positivo indicava posicionamento final em adução de quadril. 
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FIGURA 2: Análise do registro da inclinação do membro inferior testado por meio 

do inclinômetro. Fonte: Acervo dos autores. 

Esse procedimento foi realizado três vezes em cada membro 

inferior de todos os participantes do estudo. Se durante o teste o 

Examinador 1 percebesse qualquer contração muscular, visualmente 

ou por meio da palpação, a medida era descartada e repetida. Para 

realização da confiabilidade intra e inter-examinador das medidas, 

foi realizado um estudo piloto prévio com seis indivíduos (2 mulheres 

e 4 homens) com média de idade de 20,2 anos, peso 60,6 kg, altura 

1,68 m. O Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC3,3) 

intraexaminador e interexaminador obtido para esta medida foi de 

.99 e .94, respectivamente, e o erro padrão da medida (SEM) foi de 

0,01o. 

 

2.3 Redução de dados 

A flexibilidade passiva da banda iliotibial foi indexada pela 

média dos três valores obtidos no inclinômetro (Starrett®), para cada 

membro. A média foi normalizada pelo peso corporal do indivíduo 

para permitir a comparação entre os atletas. Dessa forma, foi 

considerada na análise estatística dos dados a variável flexibilidade 
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passiva da banda Iliotibial com e sem normalização pelo peso 

corporal (o/kg). 

 

2.4 Análise estatística 

Foi utilizada estatística descritiva para caracterizar a amostra 

e variáveis (flexibilidade passiva da BIT normalizada e não 

normalizada dos membros dominantes e dos membros não-

dominantes). A análise de dados do presente estudo foi realizada 

através do pacote estatístico SPSS 15.0. Foram utilizados os testes t 

pareado e para amostras independentes a fim de identificar as 

diferenças significativas da flexibilidade passiva da banda iliotibial 

entre membros dominantes (D) e não-dominantes (ND) da amostra e 

entre modalidades desportivas, respectivamente. O nível de 

significância estabelecido para os testes estatísticos foi de p < 0.05. 
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3 RESULTADOS 

Os resultados revelaram valores médios da flexibilidade 

passiva da BIT no membro dominante de 4,05° (DP 4,67°), sem 

normalização, e de 0,05° (DP 0,06), com normalização pelo peso 

corporal; e no membro não dominante de 3,99° (DP 5,14°), sem 

normalização, e de 0,57° (DP 0,06°), com normalização pelo peso 

corporal. Portanto, não houve diferença estatisticamente significativa 

entre membros D e ND da amostra estudada na flexibilidade passiva 

normalizada da BIT (p=0,89), assim como na flexibilidade passiva 

não normatizada (p=0,76) (TABELA 1). Por outro lado, diferenças 

entre modalidades foram encontradas (flexibilidade BIT 

normalizada), sendo o valor médio da do membro dominante no 

voleibol de 0,67° (DP 0,05) e para o basquetebol de 0,35° (DP 

0,73°), com p=0,00; e o valor médio do membro não – dominante de 

0,66° (DP 0,06°) e de 0,35° (DP 0,73°) para o voleibol e basquetebol 

respectivamente, sendo p=0,00. Os atletas do basquetebol 

apresentaram menor flexibilidade da banda iliotibial tanto no membro 

D quanto no ND quando comparados com os atletas do voleibol 

(TABELA 2).   
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TABELA 1: Comparação da flexibilidade da BIT entre membros dominantes e não-

dominantes. 

Variáveis Média ± DP 

(graus) 

Valor  

Mínimo 

(graus) 

Valor  

Máximo 

(graus) 

Ober Dominantea   4,05 ± 4,67 -16,00 15,00 

Ober Dominante 

Normatizadob 

 

0,05 ± 0,06 -0,23 0,24 

 

Ober Não- 

Dominantea 

3,99 ± 5,14 

 

-18,00 16,67 

Ober Não-

Dominante 

Normalizadob 

0,57 ± 0,06 -0,26 0,27 

a. Diferença estatisticamente não significativa entre membros p= 0.76 

b. Diferença estatisticamente não significativa entre membros p=0.89  
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TABELA 2: Comparação do tensionamento passivo da banda iliotibial entre as 

modalidades esportivas: voleibol e basquetebol. 

Modalidade Voleibol Basquetebol Valor de p 

Ober 

Dominante 

Normatizado 

(média + DP 

em graus) a 

 

0,67 

(0,05) 

0,35 (0,73) p= 0.00 

Ober não-

dominante 

Normatizado 

(média + DP 

em graus) a 

0,66 

(0,06) 

0,35 (0,83) p= 0.00 

a. Diferença estatisticamente significativa entre membros p=0.00 
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4 DISCUSSÃO 

O objetivo do presente estudo foi determinar valores 

normativos para a flexibilidade passiva da BIT em atletas de voleibol 

e basquetebol. Os resultados indicaram valores normativos médios 

da flexibilidade passiva da BIT no membro dominante de 4,05° (DP ± 

4,67°), sem normalização, e de 0,05° (DP ± 0,06º), com 

normalização pelo peso corporal; e no membro não dominante de 

3,99° (DP ± 5,14°), sem normalização, e de 0,57° (DP ± 0,06°), com 

normalização pelo peso corporal. Ao serem realizadas comparações 

dos dados encontrados, observou-se que não houve diferença 

significativa da flexibilidade da BIT entre o membro dominante e não 

dominante nos atletas avaliados dentro de uma mesma modalidade 

esportiva. Diferentemente, quando comparada a flexibilidade da BIT 

entre as modalidades esportivas presentes neste estudo, os 

praticantes de basquetebol apresentaram menor flexibilidade da BIT 

do que os atletas praticantes de voleibol, sendo o valor médio da 

flexibilidade passiva do membro dominante no voleibol de 0,67° (DP 

± 0,05) e para o basquetebol de 0,35° (DP ± 0,73°), com p=0,00; e o 

valor médio do membro não – dominante de 0,66° (DP ± 0,06°) e de 

0,35° (DP ± 0,73°) para o voleibol e basquetebol respectivamente, 

sendo p=0,00. Estes dados normativos permitem que o profissional 

de fisioterapia tenha um parâmetro de referência da população 

específica do atleta avaliado. Assim, poderá comparar o resultado do 

teste de Ober modificado (flexibilidade da BIT) do atleta de voleibol 

ou basquetebol com os valores de referência, agora estabelecidos, 

para traçar um melhor plano de reabilitação e/ou prevenção. 

Até o momento não foram verificados estudos que evidenciem 

os valores de referência sobre a flexibilidade da BIT em atletas. Os 

autores Faria et al (2005), Herrington, Rivett e Munro (2006) e Reese 

e Bandy (2003), obtiveram em seus estudos, respectivamente, os 

valores médios de 16,21º, 22,50º e 23,40º. Dessa forma, os autores 
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citados encontraram valores finais de maior flexibilidade da BIT  do 

que os valores encontrados neste estudo (FARIA, 2006; 

HERRINGTON; RIVETT; MUNRO, 2006; PUNIELLO, 1993; REESE; 

BANDY, 2003). Entretanto, esses autores avaliaram indivíduos 

integrantes de uma população não atleta ou sedentários, e no 

presente estudo foram avaliados atletas. Além disso, nos estudos de 

FARIA et al e REESE foram realizadas 2 medidas com o 

inclinômetro, enquanto que no nosso estudo foram realizadas 3 

medidas. Outro fator relevante foi o valor do N e a média de idade 

dos participantes das amostras: N = 45 e a média de idade de 22,51 

± 1,79 anos no estudo de Faria et. al, e no estudo de Reese o N foi 

de 61 e a média de idade dos participantes foi de 24,2 ± 4,3 anos. 

No presente estudo a população apresenta maior 

representatividade, pois o valor de N foi de 293, sendo a média de 

idade de 17,46 (DP ± 4,2 anos). 

Neste estudo foi utilizado o teste de Ober Modificado, pois a 

deformação das estruturas passivas, incluindo a BIT, durante o teste 

de Ober Modificado é maior em relação ao teste de Ober tradicional 

(DEVAN et al, 2004; DIXIT et al, 2007; MENDONÇA, 2011; 

PUNIELLO, 1993; YAMAMOTO et al, 2006). O posicionamento do 

membro inferior com o joelho em extensão gera maior braço de 

alavanca, o que favorece uma maior deformação tecidual, 

justificando a normalização pelo peso corporal. A normalização 

garante a comparação dos dados de flexibilidade passiva da BIT 

entre indivíduos, uma vez que cada membro inferior  possui um peso 

diferente, influenciando assim, na quantidade de deformação 

passiva sofrida pelos tecidos. Diante disso, quando o objetivo de 

análise for a comparação dos dados entre indivíduos/população, 

recomenda-se utilizar o valor de flexibilidade passiva da BIT  

normalizado pelo peso corporal. Por outro lado, se o objetivo for o 

acompanhamento de um atleta que está em reabilitação, o valor não 
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normalizado pode ser utilizado para comparar a condição da 

flexibilidade da BIT pré e pós intervenção.  

O basquetebol e o voleibol são modalidades esportivas que 

demandam um grande esforço físico e atividade dos membros 

inferiores durante o treinamento (FARIA, 2006; RAVN et al, 1999; 

SCHILTZ et al, 2009; WILDERMAN; ROSS; PADUA, 2009; YU; LIN; 

GARRETT, 2006). Entretanto, essas modalidades apresentam 

características de treinamento específicas e gestos esportivos 

específicos, mas com uma biomecânica de movimento similar, a 

qual é representada pelo salto vertical. (COWLEY et al, 2006; 

JUNIOR, 2004; LOUW; GRIMMER; VAUGHAN, 2006; MARTINS, 

2009; YU; LIN; GARRETT, 2006). Os atletas de voleibol realizam 

uma série de movimentos que são compostos, em sua maioria, por 

saltos verticais em altura máxima e agachamentos (JUNIOR, 2004; 

MARTINS, 2009), tanto para o movimento de ataque quanto para os 

movimentos de defesa. Assim, o treinamento esportivo requer a 

adaptação do sistema musculoesquelético, possibilitando um 

aprimoramento da técnica para obter um salto vertical em maior 

altura. Devido à natureza da prática esportiva, essa demanda de 

saltos verticais e poucos deslocamentos, ocasiona um trabalho 

maior da musculatura extensora do membro inferior, demandando 

uma menor sobrecarga na BIT. Esta é uma das explicações para o 

resultado encontrado, de uma menor tensão passiva, quando 

comparado aos atletas de basquetebol.   

O basquetebol apresenta uma característica durante sua 

prática de grande utilização da potência muscular dos membros 

inferiores, por meio de saltos verticais e horizontais (assim como no 

voleibol), além de deslocamentos anteriores, posteriores e laterais 

com grande velocidade (COWLEY ET AL, 2006; WILDERMAN; 

ROSS; PADUA, 2009). Essa característica somada aos constantes 

saltos para arremesso e para o rebote das bolas promove uma 
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sobrecarga no membro inferior, o que ocasiona adaptações 

musculoesqueléticas específicas durante a pratica do basquetebol 

(COWLEY et al, 2006; LOUW; GRIMMER; VAUGHAN, 2006; 

WILDERMAN; ROSS; PADUA, 2009). Ao ser analisado o 

tensionamento da BIT nos atletas e comparado entre as 

modalidades, notou-se que os atletas que praticavam basquetebol 

apresentaram menor flexibilidade da BIT do que os atletas 

praticantes de  voleibol. Isso se deve principalmente pela execução 

dos deslocamentos laterais durante a prática esportiva. Esses 

deslocamentos aumentam a demanda principalmente sobre as 

estruturas laterais da região do quadril, assim como nos músculos 

glúteos médios e mínimos e os demais músculos rotadores externos 

do quadril (FREDERICSON et al, 2000). Dessa forma, ocorre uma 

alta demanda sobre a BIT, pois esta terá que atuar , por meio de sua 

tensão passiva, desacelerando o movimento do corpo durante os 

deslocamentos. Devido a isso, a BIT irá sofrer adaptações 

musculoesqueléticas para poder manter o padrão de movimento 

ideal, e consequentemente lidar com as demandas dinâmicas 

impostas a essa estrutura durante a prática esportiva 

(FAIRCLOUGH et al, 2007; FREDERICSON; WEIR, 2006; MUHLE 

et al, 1999). Outro fator relacionado aos deslocamentos laterais no 

basquetebol é a fraqueza da musculatura abdutora que pode 

ocasionar uma excessiva adução e rotação medial do quadril 

durante as atividades em cadeia cinética fechada (FREDERICSON 

et al, 2000). Nessa situação, os abdutores tem uma demanda 

excêntrica muito aumentada, visando desacelerar o movimento de 

adução e rotação medial do quadril. Essa ação irá ocasionar um 

aumento no estímulo da atividade fibroblástica, e assim, favorecer a 

adaptação muscular, aumentando a resistência passiva do músculo 

durante sua deformação, e assim transmitir um maior tensionamento 

para as estruturas que ali se originam, tal como a BIT (DINIZ; 

BARROS, 2009). Sendo assim, os atletas do basquetebol, por 



26 

 

executarem deslocamentos laterais constantes, estão mais 

susceptíveis para o acometimento de lesões causadas em 

decorrência da fricção da BIT, mais tensa, no côndilo lateral do 

fêmur, ocasionando assim a “síndrome da banda iliotibial 

(FREDERICSON et al, 2000). Por outro lado, ao ser comparada a 

flexibilidade da BIT de membros D e ND independentemente da 

modalidade esportiva, observou-se que não houve diferença 

significativa. Isso porque em ambas as modalidades analisadas, os 

gestos esportivos envolvendo os membros inferiores são realizados 

de forma bipodal, tanto os saltos quanto os deslocamentos e 

agachamentos, não havendo, portanto, a prevalência do uso do 

membro dominante ou não dominante. Uma vez que os movimentos 

são realizados em grande parte de maneira simétrica entre os dois 

membros inferiores, alterações como: desequilíbrios musculares e 

alterações entre o tensionamento das estruturas passivas que 

compõem os membros inferiores de forma significativa não irão 

ocorrer.  

Os dados evidenciados neste estudo permitiram a elaboração 

de critérios adequados para a interpretação da tensão passiva da 

BIT em atletas de voleibol e basquetebol. A BIT atua conjuntamente 

com várias outras estruturas musculoesqueléticas para ocasionar 

uma alteração na cinética ou cinemática do membro inferior, e dessa 

maneira, os dados aqui evidenciados devem ser analisados de 

forma global juntamente com outras estruturas. Os dados 

apresentados permitem a identificação de alterações individuais na 

BIT dos atletas, auxiliando o terapeuta na avaliação específica da 

mesma. Os dados normativos podem ser usados como parâmetro 

de comparação de um indivíduo pertencente a uma população 

especifica, objetivando um aumento em desempenho específico do 

atleta e evitando possíveis sintomas ou alterações no complexo do 

joelho e quadril.  



27 

 

5 CONCLUSÃO 

O presente estudo apresentou valores de referência da 

flexibilidade da BIT em atletas de voleibol e basquetebol por meio da 

obtenção de dados normativos. Os dados normativos permitira 

realizar uma comparação dos resultados do teste de um atleta com 

um parâmetro de referência de seu grupo especifico, no intuito de 

estabelecer critérios adequados para avaliação da tensão passiva da 

BIT. Esses parâmetros auxiliam, assim, no estabelecimento do plano 

de reabilitação e/ou de prevenção de lesões. 
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