
Buscando um tênis de corrida? Descubra sua pisada e faça a melhor 
escolha! 

 

Você sabia que a utilização inadequada de um tênis para corrida pode trazer 
diversas consequências negativas a sua saúde?  

Algumas consequências são bolhas, contusões, dores e desgaste muscular.  
Portanto, é necessário atentar ao tipo de pisada e terreno para poder escolher o 
tênis mais adequado. 

 

Tipos de pisada 

Existem 3 tipos de pisadas: 

• Pisada neutra – São as pessoas que possuem menos problemas na hora 
de escolher um tênis.  É aquele em que a passada termina no centro da 
palma do pé. 
 

• Pisada pronada – Esta pisada é mais comum em mulheres.  É aquela em 
que a passada finaliza perto das pontas dos dedos.   
 

• Pisada supinada – Este tipo de pisada é usado por pessoas que possuem 
o pé cavo. É aquela em que a pisada termina na base do dedinho.  
 
 

Tipos de Terreno 

Existem 2 tipos de terrenos: 

• Corrida de rua – É aquela praticada em asfalto. 
 

• Corrida de trilha – É aquela praticada na terra, areia, grama ou cascalho. 

 

Quais são as formas de descobrir o seu tipo de pisada? 

O ideal é procurar um médico ortopedista que seja especialista em tornozelo e 
pé.  A descoberta do tipo de pisada é realizada através da avaliação biomecânica 
ou também pela análise do desgaste do solado. 

Caso você opte em realizar a análise, deverá utilizar um tênis neutro, isto é, 
aquele que apresenta o mesmo suporte dos dois lados da entressola.   

• Se for constatado um desgaste uniforme, há uma pisada neutra. 
• Se for constatado um desgaste na parte interna, há uma pisada pronada 
• Se for constatado um desgaste na parte externa, há uma pisada supinada 

 

Características dos tênis para cada tipo de pisada  



Para os que possuem a pisada neutra, basta escolher um tênis com sistema de 
amortecimento leve e homogêneo, pois as pessoas com este tipo de pisada têm 
problemas de dores na sola do pé. 

Já os de pisada pronada é indicado um tênis com amortecimento e controle de 
estabilidade leve. 

Para aqueles de pisada supinada, o mais indicado são os modelos que controlam 
a estabilidade e amortecem a pisada na lateral externa. 

 

 


