


Introdução

É comum, ao comprar um tênis ou outro tipo de calçado, as pessoas não se preocuparem 
tanto com os materiais do produto e funções como amortecimento e estabilidade. Na 
maioria das vezes o conforto e a beleza do calçado são os itens mais levados em conta. 

Cada calçado é feito com tecnologias específicas e possuem funcionalidades diferentes, 
alguns são feitos para o dia-a-dia, outros para práticas esportivas e também existem os 
ortopédicos. Essas características são muito importantes e devem sempre ser consideradas 
na hora de comprar um novo calçado. 

Um tênis que pode ser bom para um amigo pode não ser bom para você, isso porque cada 
pessoa possui um tipo de pé diferente e necessidades diferentes. 
Nesse guia vamos tratar sobre três perfis que merecem atenção especial na hora de adquirir 
um novo calçado, as gestantes, os idosos, e pessoas obesas 

Lembramos que esse material é informativo, somente um médico poderá realizar um 
diagnóstico completo para cada caso. Recomendamos uma visita ao ortopedista para 
descobrir o tipo ideal de sapato para o seu pé. 

O calçado ideal para gestantes, idosos e obesos
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Gestantes

O corpo da mulher sofre 
muitas alterações durante 
a gravidez, sobrepeso, 
inchaço nos pés, ela pode 
ficar mais lenta e ter menos 
equilíbrio sobre o seu 
corpo.

Essas alterações também 
se refletem no vestuário e 
nos calçados que precisam 
ser adaptados para essa 
fase. É comum a numeração 
aumentar durante a 
gravidez. 

A prioridade são calçados 
que tragam segurança e 
evitem quedas e acidentes. 

O calçado deve ser confortável e largo para não apertar o pé 
que já está inchado. 

Um sapato com sola de borracha traz mais estabilidade e 
não são escorregadios. O calçado escolhido deve trazer 
segurança no andar. 

Utilize saltos baixos e largos, pois o salto alto pode causar 
quedas e torções. Se precisar usar salto, use no máximo de 
5 centímetros.

Entre os tipos de calçados mais indicados podemos citar as 
sapatilhas, rasteirinhas, chinelos, botas de salto baixo e o 
tênis. 

O tênis é uma boa escolha para o dia-a-dia, procure por 
modelos confortáveis e com tecnologia de amortecimento, 
além das características que já falamos como solado de 
borracha e tamanho mais largo. 
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Checklist

O calçado ideal para gestantes, idosos e obesos

Gestantes

Segurança em primeiro lugar

Conforto

Calçados largos

Sola de borracha

Saltos baixos e largos

Sapatilhas

Rasteirinhas

Chinelos

Botas de salto baixo

Tênis





Idosos

É essencial cuidar dos pés 
na terceira idade, conforme 
envelhecemos fica cada 
vez mais comum sentirmos 
dores e termos outros 
problemas nos pés. 

Por isso, escolher um 
calçado ideal ajuda a 
melhorar a saúde e o bem 
estar diário nessa etapa da 
vida. 

Mais uma vez a segurança 
é o ponto principal, um 
calçado inadequado pode 
dificultar o andar do idoso e 
causar quedas, provocando 
danos sérios a saúde, como 
fraturas por exemplo. 

O calçado ideal para o idoso deve ser seguro e confortável, 
se ajustar perfeitamente ao pé e permitir a movimentação 
com facilidade sem causar dores ou incômodos. Modelos 
leves e flexíveis ajudam na movimentação. 

A estabilidade e o amortecimento oferecido pelo calçado 
também deve ser analisada. 

Não devemos confundir um calçado apertado com um 
calçado bem preso ao pé. Enquanto o apertado dificulta 
o andar do idoso, um calçado bem preso ao pé traz 
estabilidade na pisada. 

O apertado também pode prejudicar ainda mais os casos 
com joanete, machucando o pé do idoso. 

Calçados com fechamento em velcro costumam ser uma 
boa opção devido a facilidade na hora de calçar, pois alguns 
idosos tem dificuldades com cadarços e fivelas, e o poder de 
ajustar o fechamento ao tamanho do pé. 
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Idosos
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Idosos

Qualquer tipo de calçado 
que não possua fechamento 
na parte da traz não oferece 
um bom suporte na hora da 
pisada, podendo se soltar 
do pé. 

Pantufas, por exemplo, 
não possuem esse suporte 
e não acompanham o 
movimento dos pés, 
podendo causar quedas. 

Os solados lisos precisam 
ser evitados, eles também 
contribuem com as quedas. 

O solado emborrachado é o mais indicado por ser mais 
aderente ao solo, os calçados devem ser baixos, no máximo 
saltos de dois centímetros.

O tênis se torna uma boa opção, muitos modelos possuem 
tecnologia de amortecimento, flexibilidade e leveza, além 
do solado emborrachado, facilitando a pisada e evitando as 
quedas. O fato da maioria dos modelos ser feito de pano 
garante o conforto ao pé. 

Alguns idosos tem a necessidade de usar sapatos 
ortopédicos, então um especialista deve ser consultado 
nesses casos. 



Checklist

O calçado ideal para gestantes, idosos e obesos

Segurança e Conforto

Sola emborrachada

Ajustado ao pé

Leve e Flexível

Fechamento com velcro

Estabilidade e Amortecimento

Calçados baixos (máx. 2 cm)

Apoio na parte de trás

Tênis

Sapatos ortopédicos  

Idosos





Obesos

Pode ser difícil para uma 
pessoa obesa encontrar 
o sapato ideal devido a 
largura do seu pé. 

Alguns chegam a 
encomendar um calçado. 
Porém, existem algumas 
considerações que podem 
ser feitas na busca pelo 
sapato ideal. 

O calçado para o 
obeso deve ter um 
bom amortecimento e 
estabilidade, isso porque o 
excesso de peso aumenta 
a pressão na pisada e pode 
causar problemas com o 
equilíbrio. 

Calçados com reforço na região do calcanhar ajudam a 
melhorar a estabilidade na pisada.

Como o pé costuma ser mais largo, o sapato pode apertar 
e comprometer a circulação sanguínea. Um calçado com a 
ponta larga traz mais conforto e garante que a circulação 
não seja interrompida.

Os calçados precisam ser fortes para amortecer o 
sobrepeso, mas ao mesmo tempo devem ser suaves 
e confortáveis. Um tênis com um bom sistema de 
amortecimento e material macio é uma boa escolha. 

O velcro também é uma boa opção para obesos, pois ele 
permite regular o fechamento do calçado, se ajustando bem 
ao pé e mantendo o conforto. Em casos de inchaço durante 
o dia o velcro pode garantir o espaço extra necessário. 

Se precisar usar salto escolha os menores e mais grossos, 
eles trazem mais equilíbrio e ajudam a distribuir melhor o 
peso na hora da pisada. Saltos finos podem dificultar o andar 
e não sustentam o corpo corretamente.
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Amortecimento

Estabilidade

Reforço na região do calcanhar

Ponta larga

Suaves

Confortáveis

Fechamento com velcro 

Salto baixo e grosso

Obesos



Conclusão

Independente do seu perfil, é interessante fazer uma consulta com um ortopedista para 
descobrir o seu tipo de pisada e verificar a saúde do seu pé. Ele poderá te ajudar a descobrir 
quais as características ideais para o seu calçado. Cada pé é diferente, e um calçado que é 
muito bom para o seu amigo pode não ser para você. 
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Obrigado pelo seu interesse no conteúdo da 
Space Tennis. Fique por dentro de todas as 

nossas novidades através da nossa loja e redes 
sociais. Acesse abaixo



A SPACE TENNIS faz parte do grupo empresarial A PRINCIPAL CALÇADOS sediada 
na cidade de Ribeirão Preto-SP desde 1987.
 
A PRINCIPAL CALÇADOS é uma distribuidora que comercializa no atacado as 
grandes marcas de tênis.
 
A SPACE TENNIS encontra-se no mercado há 10 anos. Seu e-commerce 
comercializa no varejo as marcas de tênis Adidas, Asics, Fila, Mizuno, Nike, 
Olympikus, Topper e Umbro, com atendimento em todo o território nacional. 
Qualidade, bom gosto e atendimento de excelência são itens fundamentais entre os 
produtos e serviços oferecidos pela Space Tennis.
 
Pensando no incentivo do esporte nacional, oferece apoio e patrocina alguns atletas 
amadores em corridas oficiais praticadas em todo o Brasil.
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