
O sonho e sua importância nos corredores. 

últimos dias eu tive um estudante de um treinador do companheiro, como tinha sido algum tempo 
desde a última vez que o vi eu perguntei o motivo de sua ausência na formação s, ele respondeu 
que estava se sentindo muito cansado desde recentemente l e que custa um monte de sono e se 
sentia muito cansaço. 

É ou ele me lembrou uma das muitas anedotas na carreira atlética do meu amigo Arturo 
Barrios, que está relacionado com l importância do sono nos corredores. Eu me lembro de 
sercomo um espectador em Pho e nix, Arizona, por ocasião de uma importante corrida de 
pedestres a uma distância de 10 km que Arturo, que já tinha muitas credenciais em corridas de 
pista, ainda não era conhecido no mundo das corridas. rua para a qual os organizadores 
da competição não lhe deram o benefício de um quarto de hotel na noite anterior à corrida, razão 
pela qual Barrios precisou passar a noite no quarto que havia sido designado para alguns de seus 
colegas mexicanos, mas teve que dormir no chão porque não havia outra 
cama n dispo ible. Nodia seguinte, e depois de uma noc h e não muito confortável, com pouco 
sono Arthur ficou em primeiro lugar com um R e novo recorde mundial de 27.30 para a 
distância.   Imagine se ele tinha dormido na cama E E se eu tivesse u n dormir? 

Vamos j para! p ero, qu ê Qual é o sonho? O sono em mamíferos e, em nosso caso, em particular, 
constitui uma função vital que nos permite viver . S in é l simplesmente não poderíamos fazer isso 
desde a sua capacidade restaurador é essencial para garantir a vigília, que é 
ser s acordado, r para restaurar o vigor físico e ficar ativo e mentalmente, as coisas que são de 
grandeimportância para a preservação da saúde. 

No outro lado, se nos privamos de sono que afetam nosso comportamento, nós não pegar 
minha m ou s resultados em atividades que 
requir maior concentração, nós experimentar fadigaqueridos sensação em alguns como o 
desempenho da tarefa e é inferior e expor-nos a obter doente de maior facilidade. 

Estudos têm Demostra fazer l existência de diferentes fases do sono, estas quatro fases que vão 
desde a luz sono sono profundo, o olho está em movimento ou não, sendo a fase de MOR(Rapid 
Eye Movement) onde o sono repousante é produzido , onde é possível eliminar o cansaço que foi 
gerado durante a vigília e regenerar nosso organismo. Essa fase MOR Pode aparecer 
aproximadamente a cada hora e meia durante o ciclo do sono e sua duração, embora seja 
determinado por muitos fatores e possa atingir uma duração de duas horas no total. 

Da mesma forma, o necesari tempo total ou para um sono reparador é individual e depende de 
fatores idade e saúde e a pessoa d. 

Ironicamente, quando meus alunos chegam tarde para o treinamento e me diga que eles 
adormeceram vos digo que dormem demais, e se, como recomendado deve dormir cerca de 
8horas de um dia, pelo tempo que s pessoa s tem n 60 anos, haverá n últimos 20 anos de 
sua s vidas dormindo, mas é único a falar, para os seres humanos sono é 
necessário, especialmente se eles são corredores porque o sono é restaurador e de 
acordo com muitos estudos, muitos aprendizados são a atividade consolidada. No entanto, não é 
apenas para dormir, se trata de dormir, eu me lembro que, durante sua preparação para 
a Maratona de Fukuoka, no Japão, que ficou em segundo lugar com 2 horas 9 min 37 seg meu 
treinador Antonio Serrano acumulada de 12 a 13 horas de sono, incluindo um de manhã e um 
cochilo à noite e eu me sinto completamente recuperado manifestado retornando ao seu estado 



de vigília, um R esponse indivíduo especificamente associado à atividade E L executa ba. Mas não 
é só dormir para dormir , pois há também casos em que dormir muito pode ser devido a um 
comportamento anormal associado ao sono, que deve ser tratado por especialistas . 

A S sugerido anteriormente, nem todos respondem igualmente para dormir ou precisa a mesma 
quantidade de horas de sono reparador, pois que as condições obedece e características 
individuais, por exemplo, minha filha Silvana sofre de apneia do sono e, apesar de 
Duer me u n como 8 ou 9 horas um dia, a qualidade de sua s u não ENO é o melhor porque ele 
falhar para recuperar devido às muitas interrupções que ocorrem durante 
o sono. Particularmente , no meu caso, é o suficiente para eu dormir cerca de 4 horas 
e h muc como vezes menos de um diae não se sentem l de s grandes distúrbios nervosos e 
físicos ou para trabalhos onde a capacidade adequada para se concentrar, por exemplo, para esta 
hora e levam cerca de 16 horas desde que me levantei e não é necessário Eu me sinto cansado, 
mas como eu aproximou-se do s 18 ou 19 horas de levantar-se começar a sentir os estragos do 
cansaço e sono devemprocurar para se recuperar. A diferença, eu não sou nenhum corredor, e 
embora nós todos precisam dormir o suficiente para recuperar, eu recuperar com poucas horas de 
sono, mas as pessoas E s que dormem mais do que uma bela adormecida, mas não 
príncipe encantado. 

Continuando com o acima sobre como o sono afeta positiva ou negativamente os corredores de 
rendimento, que seria o treinador sabe c OW pode parar o tempo para dormir um 
corredorsem qualquer deterioração no desempenho cu Les qualidades são doer mais, bem como 
fatores endógenos ou exógenos não permite n que concilia o sonho de uma maneira mais 
eficiente, indicando que a participação dos profissionais é necessária na área para responder a 
essas perguntas e agir de acordo . Esses profissionais podem orientar tanto o treinador quanto o 
atleta sobre o que fazer para que ele durma mais e de forma mais restauradora, o que é de vital 
importância para obter bons resultados em competições. 
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