


A pisada nada mais é do que 
o movimento que o pé faz 
ao entrar em contato com o 
solo. Os pés são classificados 
em três tipos, Pé Normal, 
Pé Plano e Pé Cavo. Essas 
características anatômicas 
definem como é a pisada de 
cada indivíduo.

O Pé Normal é o tipo mais 
comum, o peso do corpo 
é distribuído de forma 
equilibrada na pisada. O Pé 
Plano é o famoso pé chato, 
possui um formato reto e 
toca o solo quase por inteiro. 
O Pé Cavo possui um arco 
acentuado, a planta do pé 
quase não toca no chão.

Além do formato do pé, o 
formato dos joelhos, quadril 
e articulações também 
influenciam na pisada de cada 
pessoa. Existem três tipos de 
pisadas, Pronada, Supinada 
e Neutra. Se você sente 
dores nos joelhos, na coluna 
e incomodo ao pisar, talvez 
você não esteja usando o 
tênis ideal para o seu tipo de 
pisada.

O 
que 
é 
pisada?
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Uma pisada pronada começa 
com a parte externa do 
calcanhar tocando o solo, 
depois ocorre uma rotação 
excessiva do pé para a parte 
interna e a pisada termina 
com a ponta dos dedos. O 
impacto desse tipo de pisada 
fica todo concentrado na 
região do calcanhar, a longo 
prazo isso pode gerar fraturas 
por estresse nos ossos do 
calcanhar, tornozelo e tíbia. 

Estima-se que 50% da 
população mundial tem pisada 
pronada, sendo mais comum 
em mulheres. Normalmente 
as pessoas com pé chato 
possuem essa pisada. 

Os “pronadores” costumam 
ter excesso de flexibilidade, 
causando instabilidade 
do pé e tornozelo, o que 
pode prejudicar treinos e 
redução de performance 
em atividades físicas já que 
o impulso acontece em um 
região reduzida.

PRO
NA
DA
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A pisada supinada concentra 
todo o contato com o solo 
do lado externo do pé. Ela 
começa com a parte externa 
do calcanhar, mantem o 
contato na lateral externa 
e termina a pisada na base 
dedinho. Esse tipo de pisada 
sobrecarrega a lateral do pé e 
pode causar tendinite, calos e 
outros tipos de lesões.

O pé do “supinador” possui 
um arco bem acentuado, 
sendo conhecido como 
pé cavo. Cerca de 5% da 
população mundial possui 
esse tipo de pisada. 

Essa pisada também é 
conhecida como Subpronada. 
Quem possui esse tipo de 
pisada tem o pé mais rígido 
e necessita de reforço no 
amortecimento e controle 
de estabilidade na hora de 
realizar exercícios. 

SU
PI
NA
DA

https://www.facebook.com/lojaspacetennis
https://www.instagram.com/loja_spacetennis/


A pisada neutra não 
apresenta desvios no 
movimento do pé. O pé é 
apoiado de forma uniforme 
no solo. A pisada começa com 
a parte externa do calcanhar, 
ocorre uma leve rotação para 
dentro e a pisada termina 
no centro da planta do pé. A 
carga corporal é distribuída de 
forma homogênea. 

A pisada neutra é encontrada 
em cerca de 45% da 
população mundial. É o 
tipo de pisada que tem 
menos restrições na hora 
de escolher um calçado, um 
amortecimento leve já é o 
suficiente. 

NEU
TRA
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A melhor e mais confiável 
forma de descobrir qual o seu 
tipo de pisada é consultando 
um ortopedista. É necessário 
fazer uma análise geral de 
vários aspectos anatômicos, 
que variam de acordo com 
cada indivíduo, além da 
maneira como o pé toca o 
solo.

Porém, o acesso a 
especialistas pode não 
ser possível para algumas 
pessoas. Nesses casos alguns 
testes caseiros podem ser 
realizados para identificar o 
seu tipo de pisada.

Uma das formas é molhar a 
sola do pé e caminhar sobre 
uma folha, pode ser uma folha 
de jornal. Depois compare a 
forma do seu pé feita na folha 
para descobrir se sua pisada é 
normal, pronada ou supinada.

Se for normal, as áreas 
molhadas serão mais 
uniformes. Se for supinada, 
as áreas mais molhadas serão 
as do calcanhar e da ponta 
do pé. Se for pronada, toda a 
área do pé ficará molhada.

Qual 
a sua 
pisada?

Faça uma comparação com as 
figuras do nosso guia.

Outra forma de descobrir o 
seu tipo de pisada é utilizando 
um tênis neutro e observar 
o desgaste no solado. Se 
o desgaste for uniforme, a 
pisada é neutra. Se o desgaste 
for na parte interna, a pisada 
é pronada. Se for na parte 
externa, a pisada é supinada.
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Durante uma corrida, nosso 
pé recebe uma força de, 
aproximadamente, oito vezes 
o peso do nosso corpo. Essa 
força é distribuída de forma 
correta quando usamos um 
tênis adequado. Por isso, não 
devemos ver como um gasto 
a compra de um tênis, e sim 
como um investimento para a 
nossa saúde. 

O calçado incorreto para o 
seu tipo de pisada pode piorar 
a situação e causar prejuízos 
a sua saúde e desempenho 
físico. 

Para quem possui pisada 
pronada é indicado modelos 
que possuem maior 
controle de estabilidade e 
amortecimento. São tênis 
que oferecem suporte para 
o arco dos pés e ajudam no 
direcionamento da pisada, 
oferecendo uma corrida 
estável e de qualidade.

Aqui você encontra uma 
seleção de tênis para pisada 
pronada.

O tênis 
ideal 
para 
cada 
pisada
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A pisada supinada também 
precisa de um tênis com 
reforço no amortecimento e 
controle de estabilidade. São 
tênis que ajudam a jogar parte 
do peso do corpo para o lado 
de dentro, contribuindo com a 
correção da pisada. 

Aqui você encontra uma 
seleção de tênis para pisada 
supinada.

O tipo de pisada neutra é a 
que tem menos restrições na 
hora de escolher um tênis, 
a única necessidade é que 
exista um amortecimento 
leve. O maior problema nesse 
tipo de pisada são as dores 
nos pés, e o amortecimento 
resolve essa questão.

Aqui você encontra uma 
seleção de tênis para pisada 
neutra.

O tênis 
ideal 
para 
cada 
pisada

Além de escolher o tênis 
certo para o seu tipo de 
pisada, também é importante 
que você escolha um tênis 
que seja o mais confortável 
possível. Usar um tênis 
que não condiz com a sua 
pisada pode piorar o seu 
desempenho e causar lesões, 
então escolha o seu tênis 
com cuidado e respeite o seu 
corpo. 
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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

Fontes consultadas:
http://www.assessocor.com.br/noticias.aspx?__idNot=86
http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/saude/guia/pronada-supinada-ou-normal-saiba-qual-e-sua-pisada-e-escolha-o-tenis.html
http://www.tenis-para-corrida.com/tipos-pisada-importancia-quem-corre/
http://www.tenis-para-corrida.com/pisada-pronada-recomendacao/
http://www.pessemdor.com.br/dores/diagnostico-de-dores/pisada-supinada/
http://www.pessemdor.com.br/dores/diagnostico-de-dores/tipo-de-pisada-pronada-supinada/
http://www.minhavida.com.br/fitness/materias/16777-entenda-as-diferencas-entre-pisada-pronada-neutra-e-supinada
http://vivercorrendo.com/pisada/

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-comerce 
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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