INSTRUÇÕES BÁSICAS DE COMO ESCOLHER UM CALÇADO
O CALCE PERFEITO
Saber escolher um calçado adequado ao seu pé é um tanto quanto difícil. Não basta calçar e achar que está justo
ao pé. Existem vários formatos de pés: finos, altos, largos, etc.
Baseando-se nas ilustrações abaixo, vamos tentar entender um pouco mais sobre como escolher o calçado ideal.
Antes de provar o calçado
★ Primeiramante será necessário que esteja de meias. Opte por uma meia apropriada para o tipo de calçado que
pretende experimentar.
★ O atacador deve ser passado em todos os ilhós, não esquecendo o passador da lingueta também.
Na hora de provar o calçado
Para facilitar, solte o atacador, deixando o calçado bem aberto, veja se não há nada dentro (como papéis de
enchimento) e só após isso, experimente o calçado.
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Para sentir um calce perfeito é preciso experimentar o pé direito e o esquerdo e caminhar dentro da loja. Só
assim, será possível sentir algum tipo de anormalidade ou incômodo.
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A parte dianteira do
calçado, conforme
imagem, deve ter 10mm
entre a ponta da
biqueira e o dedão. É
importante que o
cabedal não pressione a
unha e que haja um
espaço pequeno acima
dos dedos.

Os Dedos do Pé
Sinta os dedos dos pés
soltos, deixando
espaço para pequenos
movimentos livres na
frente do calçado. Para
verificar se há este
espaço suficiente para
os movimentos,
levante o dedão para
cima.

Com as duas mãos,
sinta o corpo do pé,
do dedão ao
mindinho e veja se o
calçado não está
apertando, se ele está
confortável.

Peito do pé
Essa parte deve ser
checada com a palma da
mão. Não pode estar nem
tão apertada nem tão
solta. (Lembrando que
passam vários vasos no
peito do pé, onde ao
apertar demais, dificultará
a circulação do sangue,
prejudicando na
movimentação).

Veja se a altura do
colarinho, na lateral
do pé está correta. O
tornozelo precisa estar
de fora, conforme
mostra a figura.

O Arco do Pé
Com os 4 dedos do
pé, certifique-se que
o pé não esteja tão
esticado nem tão
encolhido, dentro do
calçado.

Ao dar o passo, veja
se o pé não sai do
calçado.

O Calcanhar
Para verificar este calce, o
correto seria deixar um
espaço que entre 1 dedo
da mão, verificando se os
dedos do pé estão
soltinhos a frente. (Mas
isso varia conforme o
modelo do calçado,
material do cabedal e a
forma que se amarra o
calçado.)
Não esqueça que sempre
se deve ter certeza que o
calcanhar esteja firme no
calçado, para depois
verificar a parte da frente
do pé.

