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É uma relação duradoura
e começa muitas vezes na
adolescência: a paixão pelos
saltos altos! Esta relação
é, às vezes, tão forte, que
a maioria das mulheres
optaria mais facilmente por
um sapato não confortável,
mas elegante, de salto alto
do que um sapato vulgar
com salto baixo.

Vários problemas de saúde

podem ser evitados
se usar saltos com
o máximo de 3cm
de altura

Por Manon Alves *
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Não é verdade, pois é sempre melhor ter algum salto para seguir a forma natural do pé. O ideal é um salto entre 1,5cm e 2,5cm já
que, com esta altura, se evita que os músculos de pantorrilha se tornem sobrecarregados e fracos.

animais, casa e jardim
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É importante desmistificar alguns mitos que existem sobre o salto alto, pois nem tudo que se ouve é verdade!

|

Mitos

O

Sabrinas são mais saudáveis para os pés do que sapatos com salto alto.

O Não faz mal se os sapatos magoam quando são experimentados pela primeira vez. Errado! Muitas pessoas pensam
que não faz mal se os sapatos magoam quando são novos, pois alargam com o uso. O problema é que um sapato que já magoa no
início não pode tornar-se num sapato confortável, apenas magoar menos...
O

Chinelos são melhores para os pés do que sapatos com salto alto.

É um pensamento falso, pois o pé tem que fazer um esforço grande para manter o chinelo no pé o que aumenta a pressão nos
músculos, dedos do pé, e tornozelo.
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O ideal é um
salto

entre 1,5cm e 2,5cm já
que, com esta altura,
se evita que os músculos
de pantorrilha
se tornem
sobrecarregados
e fracos

O

salto alto faz algo mágico
com a confiança de uma
mulher. Uma das razões
é óbvia como dar alguns centímetros ao comprimento das
pernas que ficam automaticamente mais elegantes. Outra razão é que os saltos altos
obrigam o corpo a ter uma
determinada postura que faz
uma mulher mais sensual.
As estrelas pop também têm
a sua influência; Lady Gaga,
Rihanna e Beyoncé são apenas
alguns ídolos que são copiados na forma como se vestem.
Num mundo onde pessoas altas são mais valorizadas (e até
há estudos que provam que
pessoas altas ganham mais),
não é estranho que a mulher
moderna faça muitos sacrifícios em usar saltos lindíssimos, que muitas vezes são
tudo menos confortáveis e até
prejudiciais para a saúde.

do recente, usar saltos de
mais de 5cm durante 5 dias
ou mais, reduz as fibras do
músculo de pantorrilha em
13% e engrossa o tendão de
Aquiles em 22%. O resultado é que andar em sabrinas
é quase impossível quando a
pantorrilha encurta e o tendão de Aquiles engrossa. Eles
mudam a posição de repouso
do tornozelo que aponta para
mais para baixo do que normalmente. Andar em sabrinas faz sentir que está a esticar muito um músculo e isto
causa dor. Outros problemas
têm a ver com a posição da
coluna. Devido ao salto alto,
o corpo está a pedir um esforço maior aos tornozelo e
joelhos, e a coluna tem
que compensar a posição do corpo superior para ele não
estar demasiado
para frente.

Truques
Se a sua razão principal para o uso de salto alto é parecer mais
alta ou mais elegante, mas tem dificuldades em usá-los, não se
preocupe, pois há outras formas de alongar a perna. Aqui
vão alguns truques:

 Evite presilhas pois 'encurtam' a perna.
 Use a mesma cor no sapato que nos collants/meias. No

Verão opte por sapatos de cor 'nude', pois alongam a perna.

 Opte por um sapato aberto no peito do pé. Sapatos
completamente fechados roubam comprimento à perna.

 O sapato ideal para si não tem só a ver com o tamanho do
salto. A nossa personalidade, altura e a estrutura óssea têm
uma grande influência também!

Riscos associados
ao uso de saltos
altos
Ao usar saltos altos podemos
estar a prejudicar a nossa saúde. De acordo com um estuWWW.REVISTAZEN.COM
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Escolha, de
preferência,

Dicas para usar saltos altos
Se é fã do salto alto, leia os conselhos seguintes para prejudicar o menos possível
o pé e para aguentar um dia inteiro num salto alto.

 Saltos médios são uma boa solução. Escolha um salto entre 1,5 e 2,5cm
de forma a não prejudicar o pé e dar elegância e altura ao corpo.
 Leve na sua mala sapatos com salto baixo ou sabrinas quando tem que
andar muito a pé. Assim, pode trocar consoante a ocasião.
 Sapatos compensados dão alguns centímetros à nossa altura sem
prejudicar o pé. Até podem dar mais conforto, pois há mais distância entre o pé
e o solo que funciona como ‘pára choques’. Tenha apenas cuidado com o peso
do sapato.
 Escolha, de preferência, sapatos de pele ou camurça. São mais saudáveis para o pé, pois mantém melhor a forma do sapato e deixa respirar o pé
durante todo o dia.
 Use palminhas de silicone. Estas palminhas que ficam na parte da frente
do sapato dão mais conforto e descanso ao pé na zona onde há mais pressão
quando se usa saltos. Ao mesmo tempo compensam os choques que os pés
recebem devido à inclinação do pé.
 O tamanho do nosso pé pode variar ao longo do dia e por estação.
Os pés tendem a inchar mais ao final do dia, pelo que é melhor comprar sapatos
nesse momento e não logo pela manhã. Tenha em atenção que o pé alarga com
a idade, quando engordamos ou quando estamos grávidas, e podem também
encolher quando emagrecemos.
 Sapatos que são ajustáveis são uma boa opção para quem tem uma
grande variação durante o dia. Sapatos com um laço, presilha ou tira são ideais,
pois podem ser ajustados ao tamanho adequado ao longo do dia.
 Não poupe dinheiro quando está à procura de um sapato com um salto
alto, principalmente quando não está habituada a usá-los. O pé é mais apoiado e
está menos cansado ao fim do dia.
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sapatos de pele
ou camurça
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(*) Directora Colour me
Beautiful Portugal
- The Image Consultants
manon.alves@cmb.com.pt
www.cmb.com.pt
www.facebook.com/ColourMeBeautifulPortugal
42

saúde natural

O que dizem os
médicos sobre usar
salto alto?
Sinónimo de elegância e feminilidade, os sapatos de salto alto são os preferidos pela maioria
das mulheres, mas podem transformar-se em
verdadeiros inimigos e causar problemas de
saúde. A dor, o desequilíbrio muscular e o desgaste nas articulações, sobretudo as dos pés,
são as principais consequências do uso dos
sapatos de salto alto. No entanto, é a altura
do salto e o número exagerado de horas de
utilização a causa do aparecimento desses
problemas. Os pés constituem a nossa base
de sustentação. Muitas lesões musculares e articulares podem ter início nos pés, num ‘efeito
em cadeia’. Alterações posturais, estruturais ou
da marcha podem levar a desequilíbrios que
ocasionam muitas destas lesões. O pé é um
dos principais receptores do sistema postural
e as suas informações são integradas com os
outros sistemas do corpo humano (proprioceptivo, visual e auditivo). O pé actua como o
suporte final desse sistema, tendo a função de
adaptação às irregularidades do solo, além de
funcionar como uma alavanca que dá impulso
durante a marcha e suporta o peso do corpo. A
longo prazo, o uso de sapatos de salto alto,
principalmente se forem pontiagudos e estreitos, apertando os dedos e forçando-os
a ficarem em posição triangular, colocam
muita pressão sobre o ante pé e diminuem
significativamente a base de sustentação.
Os saltos altos aumentam o risco para uma
série de lesões musculosqueléticas, tais como,
joanetes, calos, dedos em martelo, meta tarsalgia e outras deformações. O tendão de Aquiles
encurta, podendo surgir tendinites e inflamação da fáscia plantar. O principal sintoma é a
dor e dificuldade em caminhar descalço ou
com saltos baixos. O joelho e a coluna lombar poderão desenvolver inúmeros problemas,
tais como, osteoartrose.
Em suma, vários problemas de saúde podem ser
evitados se usar saltos com o máximo de 3cm de
altura, com uma frente do sapato confortável e
sem apertar os dedos. Os saltos altos não estão
totalmente proibidos, no entanto, devem ser
usados apenas em ocasiões especiais e por
períodos curtos. Se for imprescindível o seu uso
diário recomenda-se que dê preferência a saltos
grossos, compensados porque dão maior sustentação e equilíbrio.
Por: Fisioterapeuta Sandra Gonçalves
(Clínica CUF Alvalade)
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