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O quanto mudar na altura do selim? Esta pergunta frequentemente percorre
conversas de ciclistas ou técnicos. No entanto, parece existir uma falta de
concordância entre o que estudos científicos mostram e o que técnicos e ciclistas
praticam. Ainda que seja comum, ciclistas e técnicos dedicarem muita atenção às
pequenas mudanças, na ordem de milímetros, principalmente porque isso parece
alterar o conforto dos atletas.
Recentemente, dois estudos foram publicados pelo nosso grupo (Bini, 2012; Bini,
Hume et al., in press) indicando que mudanças na ordem de 3 a 4 cm na altura, e
posição horizontal do selim, parece causar pouca influência sobre as forças
resultantes no joelho de ciclistas e triatletas. A teoria de que as mudanças na altura
do selim afetariam as forças no joelho, segue o ilustrado na Figura 1.
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Figura 1. Ilustração de dois ângulos de flexão (60 graus e 35 graus) mostrando que o aumento no ângulo de flexão (de 60
graus para 35 graus) resulta em maior força de compressão.

Sob essa perspectiva, os estudos conduzidos pelo nosso grupo apontaram que mudanças menores do que 3 a 4
centímetros, na altura do selim, possuem pequeno efeito sobre as forças no joelho.
Duas justificativas estariam relacionadas. A primeira visto que a magnitude da mudança no ângulo do joelho é menor do
que o previamente esperado (±10 graus).
A segunda, de que a mudança na postura do ciclista ocorre por mudanças combinadas nos ângulos do quadril, joelho e
tornozelo, de forma que o joelho não é exclusivamente afetado pela alteração na altura do selim.
Posição e precisão
Em resumo, a manutenção da altura do selim, dentro de uma faixa de 3 a 4 cm, provoca significativa redução no risco de
dor no joelho, e otimiza o desempenho do movimento. Já mudanças menores do que esta faixa podem não repercutir em
alterações substanciais, uma vez que o ciclista se desloca de posição sobre a bicicleta durante a pedalada.
Para iniciantes, é recomendada a realização de um bike fit, a fim de obter um ajuste mais preciso no posicionamento de
todo o corpo, com o objetivo de evitar flexões excessivas das articulações.
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