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A IMPORTÂNCIA DO USO DO CALÇADO IDEAL E A ANÁLISE DOS HÁBITOS 

DE UNIVERSITÁRIOS DE UMA FACULDADE DE SANTOS 

  

1. Resumo 

Avaliamos o tipo de pisada de 100 universitários voluntários e seus hábitos 

quanto aos tipos de calçados frequentemente utilizados em seu dia a dia, também 

calcular o IMC de cada individuo através da obtenção da medida de estatura e o 

peso para que seja possível estabelecer a correlação entre o uso incorreto do 

calçado e possíveis complicações musculoesqueléticas e patologias em todo o 

sistema de amortecimento e musculoesquelético, a fim de alertá-los sobre a 

importância da escolha adequada do tipo de calçado prevenindo futuras 

complicações e patologias em seu sistema de amortecimento e musculoesquelético. 

 

Palavras-chave: calçado; tipo de pisada; arco plantar; patologias 

muscoloesqueléticas; sistema de amortecimento. 

 

 2.  Introdução 

“A natureza criou o homem para que se movimente com os pés descalços, 

entretanto, normalmente nos deslocamos sobre superfícies duras, nosso sistema 

natural de amortecimento resulta ser insuficiente para absorver o impacto.” 

(Guilherme Veiga Guimarães et al, ano 2000). Assim buscamos avaliar o tipo de 

pisada dos universitários voluntários e seus hábitos quanto aos tipos de calçados 

frequentemente utilizados em seu dia a dia, também calcular o IMC de cada 

individuo através da obtenção da medida de estatura e o peso para que seja 

possível estabelecer a correlação entre o uso incorreto do calçado e possíveis 

complicações musculoesqueléticas e patologias em todo o sistema de 

amortecimento e musculoesquelético, a fim de alertá-los sobre a importância da 

escolha adequada do tipo de calçado prevenindo futuras complicações e patologias. 

 

3. Objetivo 

O objetivo do presente estudo foi analisar os hábitos em estudantes universitários 

de uma faculdade de Santos quanto ao tipo de calçado frequentemente usados em 

suas rotinas diárias assim como avaliar o tipo de pisada e a formação plantar destes 
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universitários verificando se há possibilidade de futuramente ocorrer uma 

complicação ou patologia no sistema de amortecimento e musculoesquelético de 

acordo com os resultados obtidos. 

  

4. Metodologia 

Utilizamos de revisão bibliográfica para estudar a fisiologia do pé e suas 

articulações, para compreender melhor possíveis distúrbios ocasionados pelo uso 

incorreto de calçados em relação ao tipo de pisada. Com base nessa revisão, 

elaboramos uma pesquisa de campo onde participaram 100 universitários 

voluntários de diferentes faixas etárias no centro universitário Unimonte na Baixada 

Santista. Aplicamos um questionário (apêndice I) com perguntas elaboradas para 

identificar hábitos de uso de calçados entre os voluntários, logo após os mesmos 

tiveram seu índice de massa corpórea medido e através do equipamento podoscópio 

analisamos o tipo de pisada de cada aluno. Os resultados obtidos foram analisados 

e comparados em gráficos e tabelas. 

 

 

 5. Desenvolvimento 

 

5.1 Anatomia do pé 

O pé é composto por duas faces e dois bordos, denominadas face dorsal, face 

plantar e bordos lateral e media. Envolvido pela pele, que nesta região é mais 

grossa e resistente que nas demais regiões do corpo, composta pela epiderme, 

derme e hipoderme atua na termorregulação, proteção, percepção e comunicação 

do corpo com o ambiente externo, é bastante sensível, flexível e vascularizada. Na 

hipoderme há a camada de tecido adiposo que tem a importante função de 

amortecimento para proteção de estruturas mais profundas oferecendo grande 

resistência a pressão, tração, rotação e fricção seja na posição estática ou dinâmica 

(M.S. 2008). 

A estrutura óssea que compõe o pé possui vinte e seis ossos, dividindo-se em 

três regiões denominados antepé composto por quatorze falanges que compõem os 

cinco dedos do pé, sendo cada dedo composto por três falanges com exceção do 

hálux. O médio pé composto por cinco ossos longos, chamados metatarsos e por 
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cinco dos sete ossos tarsais, o cubóide, navicular e cuneiformes médio, lateral e 

intermédio, os outros dois ossos tarsais formam a região do retropé são também os 

maiores ossos tarsais chamados calcâneo e tálus, ambos possui a importante 

função de sustentar todo o peso do corpo (BOZANO; OLIVEIRA 2011). 

A junção entre os ossos que compõem o pé e os ossos Tíbia e Fíbula necessários 

para o movimento e sustentação do corpo é feito através de articulações, mantidas 

por meio de ligamentos e uma cápsula articular, também denominada junta. As 

principais articulações do pé são as do tornozelo (tíbio-társica), subtalar 

(talocalcâneo), talo navicular, calcâneo-cubóide, metatarsofalângicas e 

interfalângicas. A articulação talocalcâneo (subtalar) é fundamental para manter o 

bom funcionamento do pé, pois a má sincronização desta articulação acarreta na má 

distribuição de pressão na região plantar aumentando a probabilidade de danos 

(M.S. 2008). 

 

5.2 Tipos de pisada 

Os tipos de pisada são definidos pela pressão que o pé exerce sobre o solo. São 

então definidos três tipos: normal, supinada ou côncava e pronada ou plana  (Figura 07), 

o tipo de pisada mostra a parte do pé que mais sofre pressão do peso corporal, 

podendo acarretar no desconforto ou até mesmo patologias relacionadas. (ROBSON 

SCHIMIDT, 2006) 

 

5.2.1 Normal  

No pé normal a ponta de ambos os pés então divergentes em relação aos 

calcanhares. O ponto de apoio exerce a pressão sobre o calcanhar, cabeça dos 

metatarsos, bordo externo e na polpa dos dedos, o arco longitudinal forma-se no 

bordo interno e os dedos seguem a direção do pé (ARALDI, 2011).  Este tipo de 

pisada deixa impressa uma conexão entre o retropé e o antepé (foto 1) (ROBSON 

SCHIMIDT, 2006). 

 

5.2.2 Supinado ou Cavo 

 Neste tipo de pisada o pé possui a característica principal de elevação do arco 

longitudinal devido à flexão plantar rígida no primeiro raio (foto 2). A pressão é exercida 

sobre o antepé e retropé acarretando maior estresse sobre os mesmos. Este tipo de 
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pisada é mais comum e mais doloroso que a pisada pronada podendo ocasionar 

deformidades no retropé e no antepé simultaneamente (ARALDI, 2011). 

 

5.2.3 Pronado ou Plano 

Este tipo de pisada possui um pequeno arco longitudinal que causa a pronação 

do pé ao tocar o solo (foto 3)  (ROBSON SCHIMIDT, 2006). As áreas de pressão são 

maiores no pé, por exercer esforço sobre o retropé, médio pé e antepé, exigindo 

maior atenção pois há maior tendência em ocasionar lesões, tendinites ou mesmo 

fascites (ARALDI, 2011). 

         

5.2.4 Escolha do calçado 

Os calçados devem que ser escolhidos de forma correta, considerando os desvios 

para pés planos e cavos, por isso se torna difícil a escolha do tamanho certo de um 

calçado. Para escolha certa do calçado temos que experimentar o mesmo, em pé, 

com todo peso corporal para averiguar a distância a ponta do dedo e a extremidade 

posterior do calçado (COHEN; ABDALLA 2002). 

 

Infelizmente, no país não existe aparelho desenvolvido para mensuração do 

tamanho dos pés no ato da compra do novo calçado. Um aspecto importante a ser 

visto, é a correlação entre as regiões do médio pé e da dobra metatarsal, ponto de 

mobilidade dos dedos (COHEN; ABDALLA 2002). 

 

Necessitam de calçados confortáveis, com formato de seus pés e havendo 

espaço de um dedo entre o maior dedo do pé e a ponta do calçado, o calcanhar 

deve deslizar dentro. A sola não deve ser exagerada e a cobertura deve ser de 

forma que o pé respire (COHEN; ABDALLA 2002). 

 

5.3 Principais Patologias Relacionadas 

 

5.3.1 Pronação excessiva 

A pronação excessiva é um problema biomecânico comum que corre quando o 

arco plantar de uma pessoa abate no momento que se tem o apoio do peso corporal 

sobre o pé. Este movimento pode causar estresse ou a inflamação extrema da 
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fascia plantar, causando desconforto extremo e conduzindo a outros problemas dos 

pés (CASONATO, 2009).  

.  

Pode ser tratado conservadoramente. O uso de palmilhas com sustentação do 

arco plantar apropriada e aumento do bordo medial para impedir excessiva pronação 

(CASONATO, 2009). 

  

5.3.2 Fascíte Plantar 

A fascite plantar é uma inflamação da fáscia plantar. O local onde há maior 

inflamação da fáscia localiza-se próximo à sua ligação com o osso calcâneo. 

Ocasiona dor leve ou sensibilidade nas áreas das solas do pés próximas ao arco 

plantar ou calcanhar. Gradualmente, ela torna-se mais severa localizando-se num 

local abaixo do calcanhar onde sente como se tivesse uma “elevação”. A fascite 

plantar surge após repetitivos estresses (corredores) na região plantar dos pés, 

resultando demasiado impacto numa área especifica do pé de acordo com a sua 

formação plantar. Causados normalmente por um problema biomecânico (por tensão 

e esgarçamento da fáscia plantar, que levam à micro traumas neste tecido e, 

consequentemente, inflamação da área lesionada (J. LELIÈVRE, 2005). 

Uso de calçados pouco apropriados para os pés, como sapatos apertados, largos ou 

velhos. Alterações da marcha, como pisar com o pé torto, principalmente com a 

parte de dentro dos pés (J. LELIÈVRE, 2005). 

 

5.3.3 Esporão do calcâneo e fascite plantar 

       O esporão do calcâneo é uma protuberância que aparece no osso calcâneo 

devido a múltiplos microtraumatismos nessa região. Sendo esses causados pelas 

mesmas lesões que provocam o surgimento da fascite plantar, também causam o 

aparecimento do esporão. Antigamente achava-se que o esporão era uma das 

causas da fascite plantar, mas hoje sabe-se que só 5% dos paciente com esporão 

apresentam quadro de dor e inflamação na sola do pé  (ANTONIO POSER, 2000). 

 

 

5.3.4 Metatarsalgias 

        É um termo geral usado para designar uma condição dolorosa do pé na região 
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dos metatarsos. É a localização mais freqüente de dor no pé, sendo importante 

ressaltar o predomínio dessas afecções no sexo feminino, em uma proporção de 

85,5%, evidenciando com isso, fora uma predisposição congênita, a notável 

influencia do uso de calçados de salto alto e incidem preferentemente nos adultos, 

sendo raras nas crianças (J. LELIÈVRE, 20005). 

 ma ou mais áreas do pé, cabeças do metatarsos tornam-se dolorosas e ou 

inflamadas, geralmente devido à pressão excessiva sobre um período de tempo 

longo. Frequentemente associado ao uso de calçados impróprios, ou por sapatos de 

salto alto em mulheres As causas mais comuns da metatarsalgia são traumas nos 

pés, salto alto, doença articulares, doença dos sesamóides e tumoração de partes 

moles. É necessário tratamento de acordo com a sua patologia de base (CAILLIET, 

2005).   

 

5.3.5 Calosidades 

A calosidade é uma área do corpo, geralmente nos pés, em que a pele torna-se 

muito grossa devido ao aumento de necrose de células no estrato córneo da pele 

gerada pela pressão constante nesta área. O Calo é geralmente formado por uma 

bolsa serosa superficial ou profunda que comprime o nervo causando dor e  

Infecção  (VILADOT, 2009).  

A epiderme ao ser agredida tem uma reação de engrossamento, provocando 

morte do tecido e morte celular quando se dará um engrossamento das células 

mortas como defesa das camadas mais profundas, o que ocasionará o surgimento 

de calos ou calosidades. A hiperqueratose (calo) é um tecido mais rígido e duro que 

o tecido vivo (normal) da epiderme onde está fortemente fixado.de localizar-se em 

áreas de atrito como em articulações dorsais dos dedos, joanete, hallux valgus, em 

região metatársica, extremidade distal do dedos, sesamóides e tendão . É comum 

em dorso dos dedos devido a deformações, causando a formação do dedo em 

martelo, baqueta, ou em garra (CASONATO, 2009). 

 

 

5.3.6 Tendinite de Aquiles 

É causada por inflamação e degeneração do tendão de Aquiles. A dor pode ser 

em pontada, dor do tipo queimadura, ou ate mesmo uma dor extremamente 
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perfurante. A tendinite de Aquiles é agravada pelas atividades que forçam 

repetidamente o tendão, causando a inflamação. É um problema comum 

experimentado frequentemente por atletas, particularmente corredores de longa 

distancia (CAILLIET, 2005). 

Um tendão de Aquiles inflamado ou rompido causa dor intensa e afeta a 

mobilidade esses músculos são importantes para caminhar. Esse tendão pode ficar 

inflamado, geralmente como consequência de uso excessivo ou artrite, embora a 

inflamação também possa ser associada ao trauma e à infecção. (POSER, 2000). 

 

5.3.7 Halux Valgux 

É o desvio do grande dedo em valgo, para a lateral, em direção aos outros dedos, 

projetando-se realmente para o interior do pé pode estar associado ou não a uma 

inflamação da bursa localizada na porção lateral do 1º dedo (halux) (J. LELIÈVRE, 

2005). 

     O halux valgus é um problema comum experimentado na maior parte por 

mulheres. A deformidade pode aparecer de uma anormalidade na função do pé ou 

de artrite, mas é causado mais frequentemente pelo uso de calçados inadequados, 

pequenos e estreitos, que faz com que os dedos do pé sejam espremidos fazendo 

com que o primeiro osso metatársico projete-se para o lado (POSER, 2000). 

 

5.3.8 Neuroma de Morton  

       É um problema comum do pé associado com a dor, o inchaço e/ou inflamação 

de um nervo, geralmente entre o 3º e 4º dedos do pé, com perda sensibilidade 

(VILADOT, 2011). 

É uma função anormal do pé relacionada aos ossos que espremem um nervo 

geralmente entre as terceiras e quartas cabeças do metatarsos (VILADOT, 2011). 

        

 

 

  6. Resultados Obtidos e Discussão 

Após realizar a pesquisa de campo utilizando dos questionários e das fotos 

plantares tiradas a partir do podoscópio, realizamos a avaliação de cada foto e 

questionário tendo a relação entre o questionário e cada participante devido ordem 
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numérica das fotos, obtivemos em primeiro lugar a porcentagem dos tipos de pisada 

entre os 100 voluntários  onde predomina o tipo normal de pisada, e pequena 

diferença entre os tipos supinada e pronada. 

Com relação aos índices de massa corpóreos analisados, a grande maioria dos 

voluntários estão dentro da faixa de peso normal e dentre esses há predomínio do 

tipo de pisada normal . Paralelamente, os voluntários que pelo índice de massa 

corpórea estão dentro dos parâmetros da obesidade em sua grande maioria 

possuem o tipo de pisada pronada. 

A grande maioria dos voluntários dentre as opções de calçados de uso habituais 

marcaram o tênis como calçado de maior uso, assim como o chinelo e o sapatênis 

(gráfico 2). Observamos então a relação com o tipo de pisada de cada um, com isso 

percebemos que os voluntários que marcaram como uso habitual do salto alto, 

sapatilhas e salto tipo plataforma possuem em maioria a pisada supinada. Enquanto 

os que marcaram a rasteirinha como um dos calçados de uso habitual em sua 

maioria possuem a pisada do tipo pronada. 

Os voluntários que responderam ser ativos a pratica de atividades físicas em seus 

questionários também alegaram ter dores em regiões diferentes nos pés. Os mais 

ativos são os que mais sentem dores (tabela 2). 

Quanto às queixas álgicas e sua relação com os tipos de pisada, o resultado foi 

como esperado, onde 87% (gráfico 3) dos voluntários que responderam sentir algum 

tipo de dor no pé possuem pisadas pronadas ou supinadas, sendo o tipo supinada a 

de maior porcentagem. 

 

 7. Considerações Finais 

 Essa pesquisa se propôs analisar os hábitos entre os estudantes universitários 

quanto ao uso de calçados, com o objetivo de orientar a importância ergonômica do 

calçado ideal adaptado ao tipo de pisada de cada voluntário a fim de proporcionar 

maior conforto e qualidade de vida.  

Em geral, a maioria dos voluntários foram diretos ao afirmar a indiferença quanto 

o tipo de pisada e uso de calçados mais confortáveis. Os resultados obtidos foram 

então os esperados. No qual observamos que pessoas que utilizavam sapatos mais 

confortáveis possuíam o tipo de pisada normal e com menos queixas álgicas, 

enquanto os que possuíam a pisada pronada ou supinada utilizavam sapatos mais 
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rígidos de alturas e formatos diferentes relataram mais queixas álgicas. Há também 

a relação esportiva quanto ao calçado utilizado, uma vez que quanto maior a 

atividade física maior as queixas álgicas. Quanto ao índice de massa corpórea 

analisada, como o esperado o peso corporal possui ligação ao tipo de pisada, pois 

os voluntários dentro dos graus de obesidade possuem o tipo pronada de pisada.  

  Concluímos que a prevenção ser feita, é necessário orientar a busca de calçados 

mais confortáveis a se utilizar no dia a dia, sem desapegar-se da estética e da 

moda. O uso de palmilhas para aliviar dores e auxiliar no conforto é uma opção 

acessível que além de prevenir complicações ergonômicas proporciona conforto aos 

pés, melhor mobilidade e qualidade de vida. 
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