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Nestas páginas você confere as 
recomendações de especialistas que irão 
ajudar você a escolher o calçado perfeito

O par
Texto BÁRBARA GATTI/COLABORADORA
Design JOSEMARA NASCIMENTO

ideal

CASUAIS, ELEGANTES, EXCELENTES 
PARA LAZER, ATIVIDADES FÍSICAS, 
ESPORTES RADICAIS E DIVERSAS OCA-
SIÕES: OS TÊNIS SÃO TÃO VERSÁTEIS 

QUE O MERCADO CONTA COM INÚMEROS 
ESTILOS. E na hora de escolher o seu par, é 
importante considerar os aspectos do pro-
duto para saber se ele se adequa à sua ne-
cessidade. “Deve-se levar em conta várias 
características, tanto da pessoa quanto do 
tipo de atividade que pretende praticar”, 
explica o ortopedista Fabiano Nunes. Por 
isso, se você deseja entrar para o mundo 
dos corredores ou já corre há algum tempo 
mas ainda tem dúvidas sobre qual o modelo 
ideal, veja nossas dicas e se prepare para a 
próxima maratona.

PARA COMEÇAR BEM!
Com tantas opções, quem nunca correu 

pode ficar confuso na hora de escolher o tê-
nis. O educador físico Luiz Eduardo Wardi 
alerta para a necessidade de procurar um cal-
çado confortável. “Para quem quer começar 
a correr, indico procurar um tênis que seja 
leve, macio e confortável, onde os dedos não 
fiquem apertados nas extremidades e nas 

DE BEM COM O SEU PAR
Lavar os tênis com muita frequência pode prejudicá-los. 
“Quanto mais contato com água o seu tênis tiver, menos ele 
irá durar”, explica o ortopedista Fellipe Savioli. Ele ainda alerta 
que os  tênis devem secar ao vento - nada de secadores e 
micro-ondas. E cuidado com o sol: ele também pode acelerar 
o desgaste do calçado.

laterais”. Ele ainda dá uma dica para saber se o calçado é realmente 
macio: dobre o tênis ao meio. Se a ponta encostar no calcanhar, 
ponto para ele! Isso indica que o o calçado é confortável.

ATENÇÃO AO TREINO! 
Você usa o mesmo tênis para realizar treinos diferentes? Tome 

cuidado, pois ao usar o calçado errado você pode se lesionar. “Correr 
em asfalto, por exemplo, exige mais amortecimento que na esteira”, 
esclarece André Shecaira, ortopedista. O ritmo de treino também 
deve influenciar na escolha. “Os corredores com ritmo rápido po-
dem usar um calçado leve, de performance e recomendado para 
competição. Já se o caso é participar de uma maratona acima de 
três horas, o tênis com maior amortecimento no lugar dos de com-
petição é uma boa opção”, explica o ortopedista Fabiano Nunes.
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Ao correr... 
Além do calçado ideal, você deve tomar alguns cuidados antes e 

depois para aliar conforto e segurança na hora da corrida. Confira 
algumas dicas dos especialistas consultados:

(confira sobre na página 16);

CONSULTORIA André Shecaira, ortopedista do Centro de Alongamento Ósseo; Fabiano Nunes, ortopedista da Beneficência Portuguesa de São Paulo; Fellipe 
Saviolli, ortopedista do Hospital Santa Catarina de São Paulo; Luiz Eduardo Wardi, educador físico da Power Cycle   FOTOS Shutterstock Images

DE OLHO NA PISADA
Notou que seus tênis desgastam mais de um lado do 

que do outro? Normal. Isso acontece devido aos diferentes 
tipos de pisada. Na hora da compra, você deve considerar 
qual é a sua. Para saber, o ideal é procurar um profissional, 
mas se quiser fazer um teste rápido, o ortopedista Fabiano 
Nunes recomenda observar um tênis antigo. Se o desgas-
te do solado for uniforme, sua pisada é neutra. Se a parte 
interna estiver mais gasta, você possui pisada pronada e se 
o desgaste for na parte externa, é supinada. Se ainda assim 
estiver com dúvidas, você pode seguir a dica do ortopedis-
ta André Shecaira. “Compre um par com pisada neutra e 
compense as pisadas com palmilhas personalizadas”.

QUANDO TEMPO DURA?
Os tênis não têm prazo de validade, mas é importante 

ficar atento para não utilizar um calçado com o solado 
muito gasto. “Vai depender da sua quilometragem sema-
nal/mensal, do seu peso e do tipo de terreno em que você 
vai utilizá-lo”, explica o ortopedista Fellipe Savioli. Ele 
ainda diz que para saber se está na hora de comprar um 
par novo, é só olhar a sola: se estiver muito gasta, pode 
correr para a loja! 

MEIAS DE COMPRESSÃO
Já se deparou com algum atleta usando aquelas meias 

que vão até os joelhos? São as meias de compressão. Al-
guns acreditam que o acessório realmente ajuda na hora 
da corrida. Outros, nem tanto. Para o ortopedista André 
Shecaira, as meias podem trazer benefícios. “Meias de 
compressão são ótimas para prevenir varizes e melhorar 
a circulação. Logo, principalmente para pessoas que bus-
cam correr longas distâncias, é algo benéfico sim”, afirma.

PISADA NEUTRA PISADA PRONADA 
(PÉ PLANO)

PISADA SUPINADA 
(PÉ CAVO)
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