
RESUMO 

Este artigo teve o objetivo de mostrar para os ciclistas a importância e os benefícios do bike fit. A 
construção de uma proposta de conscientização de que pedalar não é apenas “andar de bicicleta”. 
Que existe uma ciência e profissionais que através de estudos, técnicas e habilidades auxiliam no ato 
de pedalar de forma correta sem que haja a possibilidade de causar lesões futuras. O bike fit surgiu 
com a premissa de minimizar os riscos de lesões e proporcionar o ato de pedalar prazeroso e sem 
que haja risco à saúde, seja em ciclistas profissionais que buscam a performance seja em ciclistas do 
dia-a-dia que usam a bicicleta como meio de transporte e lazer. Histórica e culturalmente o bike fit 
vem se tornando uma exigência no mercado das bicicletas. Os lojistas realizam a entrega técnica de 
uma bicicleta e hoje, também a indicam aos orientam sobre a necessidade da realização do bike fit, 
por profissionais da área da saúde que possuam habilidades e técnicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Bike Fit é o ato de regular ou adaptar a bicicleta ao seu usuário. Para que 

isso aconteça serão necessário que sejam mensuradas algumas medidas 

morfológicas. De posse destas medidas, o bike fitter, profissional habilitado a realizar 

o bike fit, poderá iniciar os ajustes da bicicleta. Estes ajustes serão iniciados em uma 

seqüência científica. São vários e pequenos detalhes que têm grandes influências 

na morfologia e biomecânica humana. 

Ao realizar o bike fit, o ciclista estará investindo em saúde, lhe proporcionando 

conforto ao pedalar. Assim, o ciclista terá melhor circulação sanguínea, postura 

ideal, menos esforço, evitando lesões e overuse. 

São observados aspectos negativos em pessoas que pedalam sem realizar o 

bike fit, sendo alguns deles: postura inadequada da coluna, lesões biomecânicas, no 

quadril provocada por ângulo de inclinação e de rotação do colo femoral irregular, 

lesão no joelho em virtude do ângulo “Q” ser elevado, rotação medial da tíbia 

superior ao ângulo permitido causando lesão tibial, tamanho do quadro da bicicleta 

sendo contra-indicado causando lombalgia e posteriormente hipercifose, 

desequilíbrio lombo-pélvico durante a pedalada e conseqüentemente dor lombar. 

Esses aspectos negativos são observados tanto em ciclistas comuns quanto em 

ciclistas profissionais. 



Já nos ciclistas profissionais são observados os seguintes aspectos negativos 

causados por overuse: abrasões, lacerações, contusões, distensões cervicais, dor 

na tuberosidade isquiática, fibromas, neuropatia, tendinopatia do psoas ilíaco, 

síndrome patelo-femoral etc. 

O objetivo deste artigo de revisão é construir uma proposta de 

conscientização sobre a importância de se realizar o bike fit, proporcionando assim, 

segurança, prevenção de lesões musculoesqueléticas, evitando, dores musculares 

precoces, problemas biomecânicos e, sobretudo, proporcionando saúde e bem estar 

aos ciclistas. 

Também assegurar que a prática correta de pedalar, sendo esta prática 

secular, seja saudável, sem que haja risco à saúde humana. 

O artigo em lide norteou-se a partir da revisão de artigos científicos e com 

base nestas revisões, serão elaboradas as considerações de conclusão a pesquisa. 

Os principais autores dos artigos revisados são Thiago Ayala Melo di Alencar 

e Karina Ferreira de Sousa Matias, os quais abordam em seus artigos aspectos 

negativos para as pessoas que não realizaram o bike fit. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Origem e importância do bike fit 

  

O bike fit foi criado por Andy Pruitt responsável pela iniciação do 

desenvolvimento do bike fit, iniciado em 1975 com uma atleta americana que em 

1984 conquistou uma medalha olímpica. 

 Com o crescente número de participantes de provas de ciclismo e também do 

número de usuários comuns de bicicletas, especialistas observaram através de 

estudos científicos que havia a necessidade de se adequar a bicicleta ao ciclista, 

proporcionando assim mais performance e conforto durante o uso da bicicleta. Foi 



por estes motivos que houve a necessidade de ajustar a bicicleta ao seu usuário, 

uma vez que cada ciclista tem mensurações morfológicas diferentes e específicas. 

Assim surgiu o bike fit. 

O bike fit é a ciência que tem como premissas o ajuste da bicicleta ao ciclista. 

Não é um método, uma regra, fórmula ou algo similar. Esta ciência vem se 

desenvolvendo nas últimas duas décadas. Tem um processo segmentado e 

específico para que os ajustes da bicicleta ocorra de forma correta e satisfatória. 

A avaliação musculoesquelética possibilita mensurar as características do 

ciclista avaliado, observando alterações posturais, variações anatômicas etc, com o 

objetivo maior de determinar as possíveis lesões ao longo prazo. (1) 

O bike fitter é o profissional da área da saúde que legalmente pode realizar 

um bike fit. Inicia-se com a mensuração das medidas morfológicas, antropométricas, 

biomecânicas e posturais, atentando para a mobilidade, flexibilidade e estabilidades 

do avaliado. É dividida em três partes, sendo a primeira a avaliação postural que tem 

como objetivo determinar lesões e possíveis lesões. A segunda é a avaliação 

antropométrica que tem como objetivo determinar as medidas ideais e assim, saber 

qual a bicicleta ideal para aquele avaliado por fim e não menos importante, os 

ajustes feitos na bicicleta do avaliado. 

O bike fit é indicado tanto para as pessoas que querem começar a pedalar e 

que ainda não tem bicicleta quanto para ciclistas que objetivam praticar o esporte de 

forma mais confortável, sem predispor à lesão e sem comprometer o desempenho. 

O profissional habilitado e com habilidades, tem o objetivo de regular a 

bicicleta mediante as características e objetivos do ciclista. 

Após a realização do bike fit, o ciclista evitará lesões na coluna como disco 

intervertebral, hérnia discal, cifose torácica, lombalgia, escoliose etc. No quadril, o 

ciclista evitará luxação no colo femoral. No joelho, evitará condromalácia fêmoro-

patelar, subluxação patelar e conseqüentemente a síndrome da dor fêmoro-patelar. 

Previne também, perimetria e força muscular em membros inferiores desiguais, 

interferindo diretamente na postura, flexibilidade, mobilidade e conforto ao ciclista. E 

por fim, o ciclista deverá realizar a marcha a pé para que seja observado qual o tipo 



de pisada do ciclista, evitando tendinite patelar, bursite/tendinite anserina, tendinite 

do tibial posterior e síndrome da dor fêmoro-patelar. (1) 

A influência da postura do ciclista ao pedalar pode causar ou evitar a 

lombalgia. A postura ideal tem influência direta no desempenho e nos riscos de 

lesões. São três os mecanismos associados à lombalgia, sendo o primeiro a flexão e 

relaxamento dos eretores da coluna, sendo estes responsáveis pela estabilidade 

primária das vértebras adjacentes, o segundo, a lombalgia crônica causando 

ativação excessiva dos extensores da coluna e o terceiro, a flexão prolongada 

podendo causar microlesões cumulativas na porção posterior do annulus fibrosos. 

Embora seja um problema recorrente aos ciclistas de performance, a lombalgia 

ocorre na região lombo-pélvica por ser uma região de transição de forças entre os 

membros superiores e inferiores, geralmente causada por um desequilíbrio muscular 

entre estes membros. O ciclista com uma boa musculatura evita lombalgia precoce e 

desconforto muscular ao pedalar. Para evitar lombalgia, deve ser feito o bike fit e um 

fortalecimento dos músculos abdominais e lombares. (2) 

Percebe-se que o bike fit feito de forma correta poderá proporcionar saúde e 

evitar lesões significativas aos ciclistas, sendo ciclistas de performance ou não. 

Algumas lesões e/ou problemas antropométricos são silenciosos e 

diagnosticados tardiamente em virtude de surgirem ao longo dos anos. O bike fit em 

o objetivo máximo de evitar estas lesões. Não é recomendável que se adquire uma 

bicicleta sem antes ter realizado o bike fit, pois toda bicicleta tem seus limites de 

ajustes, características de fabricantes etc. 

 

Doenças e Aspectos positivos de um Bike Fit 

 

 O bike fit realizado de forma correta irá evitar circulação sanguínea 

inadequada nos membros superiores e consequentemente uma espécie de 

“formigamento” nas mãos, causando lesões no nervo ulnar como inflamação. Outro 

aspecto a ser observado é se o ciclista sente dores na região do ísquio, geralmente 

estas dores estão relacionadas ao selim que o ciclista está usando. Inicialmente as 



dores surgem na região do ísquio e posteriormente podendo causar prostatite nos 

homens e cistite nas mulheres. Para evitar este mal, o ciclista deverá sentar-se de 

forma correta no selim, ou seja, na parte posterior do selim. 

 A conscientização de que a realização do bike fit se faz necessário para que 

haja a prevenção de lesões musculoesqueléticas. Os ajustes da bicicleta são feitos 

basicamente no selim, altura do guidão, distância entre o guidão e o ciclista, 

comprimento da mesa de direção, comprimento do “braço” do pé-de-vela. (3)  

 Para o ajuste do selim, são observados alguns métodos, sendo os métodos 

LeMond, Holmes, Pruitt e Whalen, Hamley e por fim o método calcanhar-pedal. 

Qualquer inobservância no ajuste do selim pode causar lesões significativas. (3) 

As principais lesões nos ciclistas são causadas pelo não ajuste de suas 

bicicletas e são silenciosas vindo a se manifestarem ao longo dos anos. Associadas 

a estas lesões estão os traumas. O ciclismo tem pouco impacto. Tem características 

o condicionamento cardiovascular. Existem lesões causadas pelo uso inadequado 

da bicicleta que geralmente são lesões silenciosas e se manifestam em longo prazo. 

Há também as lesões predominantes de quedas, associadas ao desequilíbrio de 

sais minerais que são as escoriações, lacerações, contusões e fraturas. (4) 

As lesões crônicas no joelho são decorrentes da não realização do bike fit, 

fator que poderá frustrar os ciclistas pois limita ou impossibilita o ato de pedalar. As 

principais lesões no joelho são Síndrome Patelo-femoral causada pelo overuse, 

Condromalácia da rótula, Tendinopatia rotuliana etc. (5)  

 

Pedalar de forma saudável 

 

 O ato saudável de pedalar inicia-se pelo bike fit e não em “aprender a andar 

de bicicleta”. Antes de adquirir uma bicicleta, a pessoa deve realizar o bike fit com 

um profissional reconhecido e capacitado. De posse das orientações deste 

profissional, das características morfoesqueléticas, das mensurações 

antropométricas e também de seus objetivos claros e específicos em mente, a 

pessoa irá adquirir a bicicleta apropriada. 



 Havendo o ajuste perfeito entre a bicicleta e o ciclista, o ato de pedalar irá ser 

mais prazeroso e saudável. Não havendo o risco de manifestação futura de lesões 

e/ou doenças silenciosas. 

Pedalar é um ato secular, porém a ciência de ajustar a bicicleta ao ciclista é 

recente e as pesquisas ainda estão se desenvolvendo.  

As características de um ciclista são pessoais e intransferíveis, ou seja, cada 

ciclista tem características impares e a bicicleta não pode ser de uso coletivo. Os 

ajustes são pessoais. 

O bike fit vem se popularizando com os tempos. Seja esta popularidade 

ambiente de competições esportivas, seja no ambiente das pessoas que usam as 

bicicletas como meio de transporte e lazer. 

Na busca de qualidade de vida, as bicicletas são meios em que as pessoas 

associam-se a saúde e bem estar, mas para que isso aconteça de fato é necessário 

que haja um melhor entendimento sobre o que é o bike fit, qual o profissional 

habilitado a realizar o bike fit e se este profissional é capacitado. Por ser o ciclismo 

uma atividade de baixo impacto, atraem adeptos todos os dias e também por ser 

recomendado por profissionais da saúde, pois o ciclismo é caracterizado por 

melhoras as condições cardiopulmonares de seus praticantes. 

Já existem no mercado lojas que além de realizarem a entrega técnica da 

bicicleta, indicam ou realizam o bike fit. 

 

CONCLUSÃO 

 

 De acordo com o presente artigo, pode-se concretizar que o bike fit é de 

extrema importância para a saúde dos ciclistas. Após a realização do bike fit, de 

forma correta, por um profissional da área da saúde que possui habilidades para a 

percepção dos ajustes da bicicleta, o ciclista terá a certeza de que o ato de pedalar 

será mais prazeroso sem que haja a possibilidade de lesões futuras decorrentes de 

um ajuste mal feito. 



Estudos indicam que as lesões ocorridas em ciclistas amadores e 

profissionais são silenciosas e graves, podendo causar incapacidades funcionais e 

sociais aos ciclistas expostos a esta situação. O bike fit é a ciência que tem a 

premissa de minimizar ou prevenir lesões causadas pelo mal uso de uma bicicleta, 

seja o ciclista um profissional ou não. São inúmeros os benefícios para o ciclista que 

realizou o bike fit, desde um conforto ao pedalar até prevenção de lesões e doenças. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1 - Alencar TAMD, Matias KFS, Bini RR, Carpes FP. Revisão Etiológica da Lombalgia 
em Ciclistas. Rev. Bras. Cienc Esporte 2011; 33(2):507-28 

2 - Alencar TAMD, Matias KFS. Importância da Avaliação Musculoesquelética e 
Biomecânica para Bike Fit. Rev Movim 2009; 2(3):84-92 

3 - Alencar TAMD, Matias KFS. Bike Fit e sua Importância no ciclismo. Rev Movim 
2009; 2(2):59-64 

4 - Alencar TAMD, Matias KFS, Aguiar BC. Lesões Agudas em ciclistas. Rev Movim 
2012; 2(3):247-256 

5 - Pires F, Pimentel S. Lesôes Crônicas do joelho em Ciclistas. Rev da Soci Port de 
Med Fis e de Reab 2011; 20(1):38-44 

 

 

 

 

 

 


