
Flatus 

Quantos corredores tiveram que suportar o árduo trabalho de correr e de repente começar a 

sentir uma dor aguda e irritante no nível do seu abdômen, seja sob suas costelas, de um lado ou 

de todo o seu abdômen ! 

Essa dor ou picada também sei n como “Pájara” outros nomeou-o como flato, e ele pode ir em 

crescendo até que, literalmente, não permitindo-lhe dar mais um passo e sabotar y nosso 

treinamento e competição e que, por vezes, dura até vários dias em desaparecendo. 

Comprovadamente, se cinco minutos antes de uma competição pedimos muitos dos 

participantes no mesmo sobre o que seria um dos principais temores que os oprimem durante o 

curso de sua raça? Muitos deles responderiam que é precisamente o início da dor 

abdominal. Th não é ponto de boas-vindas que prejudica o funcionamento de qualquer atleta, da 

elite ou amadores. 

  O que é flatus? 

Flatus, ou dor abdominal transitória, pode ser o produto de muitos fatores e ainda não está 

exatamente determinado qual é sua principal causa. 

Da mesma forma que nem todos os corredores respondem igualmente a certos estímulos de 

treinamento, nem todos os corredores sofrerão da mesma forma de um ataque repentino de 

flatulência . T sua dor poderia surgir e responder de forma diferente entre um corredor e outro, e 

suas características corporais fará mais ou menos diferença entre eles na forma como o flatos os 

afeta, especialmente a posição de que a y poderia leve para correr. 

Teoricamente, isso ocorre porque aqueles corredores cujas posturas do tronco tendem a 

apresentar alguma lordose ao correr , e podem torná-los menos ou mais suscetíveis a sofrer dessa 

dor causada por flatulência, talvez devido a deficiências na força de seus músculos intercostais e 

do nervo. terminações. 

Outra teoria sustenta que a flatulência é uma cãibra muscular e que, como tal, obedece à 

indisposição do musc les grupos da região abdominal para suportar o estresse físico produzido por 

um ritmo exigente da corrida. 

Há também aqueles que relatam flatulência com a ingestão de certos alimentos que são muito 

elevados em seu teor de gordura e em condimentos que causam uma predisposição para 

apresentar certas irritações ao nível do cólon e do trato digestivo. 

Hidratação inadequada e fluxo sanguíneo fraco no diafragma, que, como músculo envolvido no 

processo de ventilação, faz com que o tórax se expanda como um acordeão para permitir a 

entrada de mais ar na caixa torácica, mas para realizar tais movimentos o diafragma requer uma 

maior oferta de sangue oxigenado, mas seu suprimento é menor porque o corpo hipotecou 

grande parte desse sangue rico em oxigênio para os grandes grupos musculares envolvidos no 

movimento. Embora existam aqueles que sustentam que esta não é a razão para o flatulus, uma 

vez que o diafragma pode executar grandes trabalhos em condições hipóxicas e da mesma forma 

que a aparência dos flatulus não apenas aparece nos corredores que se exercitam em altas 

intensidades. 



Em resumo, as causas de flatulência, embora não sejam claramente demonstradas, uma vez que 

podem variar de um corredor para outro, podem ser devidas a muitos fatores de uma só vez, por 

exemplo, um ritmo muito intenso, morfologia do corredor , pobre treinamento dos músculos 

que intervêm na respiração e nos músculos abdominais, alguns problemas digestivos, falta 

de hidratação e baixa condição física do corredor, entre outros. 

 


