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É uma dúvida muito comum nos grupos de ciclistas, e dá origem a muitos mitos, a questão de ser 

ou não benéfico alongar no ciclismo e porque não dizer que a maioria dos riders não usa a forma, 

o material ou a técnica adequada. 

 

Rolar várias horas seguidas em cima de uma bicicleta costuma gerar dores a nível dorsal ou 

torácico, causado pela diminuição do movimento articular, o que pode provocar dor a nível 

lombar e a nível cervical pela hiperextensão realizada para manter a horizontalidade da cabeça 

quando pedalamos e olhamos em frente. 

 

É assim de importância vital que o ciclista realize um treino compensatório paralelo ao treino 

físico em cima da bicicleta e utilizando o rolo de espuma (foam roller) vamos dar a conhecer 

alguns exercícios preventivos. 

 

Destacando o ganho de amplitude de movimento ou o dotar as articulações de mais movimentos 

fisiológicos, sugerimos realizar os seguintes exercícios: 

 

Deitado de barriga para cima com flexão do joelho e bacia, colocamos 

o rolo ao nível das axilas e, com o glúteo apoiado no chão, deixamo-

nos cair para trás, com as mãos entrelaçadas à frente da cabeça, 

aguentado uns segundos, não bloqueando a respiração. 

 

Podemos repetir a mesma operação baixando o rolo para outras zonas 

torácicas, podendo até massajar a zona, levantando o glúteo e rodando 

para a frente e para trás, devendo manter sempre a bacia levantada e 

sendo importante destacar que não devemos deixar o rolo rolar pela zona 

lombar. 
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É recomendado fazer os exercícios acima mencionados 3 ou 4 vezes por semana para gerarem 

resultados e nessas mesmas sessões podemos aproveitar para realizar massagens miofasciais 

nos músculos sobrecarregados, com o rolo ou com uma bola de Lacrosse, pelo que descrevemos 

abaixo alguns importantes exercícios e respetiva zona a trabalhar: 

 

Musculatura posterior do pescoço: deitados de barriga para 

cima, colocando o pescoço sobre o rolo, movemos a cabeça 

para a direita e esquerda, até que se sinta redução da tensão. 

 

Piramidal: utiliza-se a bola de Lacrosse colocada na zona dos 

glúteos, entre o bordo lateral do sacro e o trocânter maior do 

fémur, podendo manter-se a posição ou mover-se ligeiramente 

a perna como no exemplo anterior. 

 

Tensor da fáscia lata: deitados de cúbito lateral, pomos o rolo 

debaixo da perna e fazemo-lo rolar apenas no músculo tensor 

da fáscia, tendo em atenção nunca passar o joelho. 

 

Isquiotibiais: em posição sentada, colocamo-nos em cima do 

rolo e deslizamos exercendo pressão sobre o mesmo, podendo 

aumentar a pressão cruzando-se uma perna sobre a outra. 

 

Quadríceps: de barriga para baixo, coloca-se uma perna em 

cima do rolo e movemo-nos para cima e para baixo, podendo 

também fazê-lo com o joelho flexionado, no entanto, se sentir 

muita dor pode apoiar a outra perna no chão. 

 

Olhe pela sua saúde. Pratique desporto! 
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