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CONDIÇÃO FÍSICA E PREPARAÇÃO FÍSICA 

O Que é a Condição Física? 

O corpo humano manifesta determinadas caraterísticas de funcionamento a que chamamos capacidades físicas: 

resistência, força, velocidade, destreza e flexibilidade. 

A solicitação regular dos sistemas cárdio-pulmonar, muscular e nervoso com suficiente intensidade elevam os níveis 

das nossas capacidades físicas. 

Ao grau de desenvolvimento das capacidades físicas chamamos condição física. 

A condição física melhora-se através da preparação física, que consiste na realização de um conjunto de exercícios, 

escolhidos e orientados, com o objetivo de desenvolver as capacidades físicas. 

Para que serve medir a frequência cardíaca? 

O aumento da frequência cardíaca é uma das respostas do corpo humano ao esforço. 

Quando se interrompe a atividade física, o coração passa gradualmente a bater menos vezes, até que, ao fim de algum 

tempo, volta à frequência cardíaca de repouso, isto é, verifica-se a recuperação do esforço realizado. 

A pessoa que pratica regularmente exercício físico realiza um determinado esforço com frequência cardíaca e 

respiratória mais baixa do que uma pessoa não treinada. 

Também a recuperação cardíaca é mais rápida nas pessoas treinadas do que naquelas que não praticam qualquer 

exercício físico. 

Logo, quanto menor é o tempo de recuperação de um individuo, maior é a sua resistência. 

Então a medição da frequência cardíaca dá-nos uma indicação sobre a intensidade do esforço realizado e o nível de 

resistência de cada pessoa. 

Como se mede a frequência cardíaca? 

Pode medir-se a frequência cardíaca em três locais distintos do corpo: pulso, pescoço ou lado esquerdo do peito. 

Pulso – Colocar a ponta dos dedos indicador e médio sobre o pulso. 

Pescoço – Colocar a ponta dos dedos indicador e médio no pescoço. 

Peito – Colocar a palma da mão sobre o coração, no lado esquerdo do peito. 

Respeitar as indicações relativas a cada um dos locais onde se podem medir a frequência cardíaca e contar as 

pulsações durante 10 ou 15 segundos, multiplicar o valor obtido por 6 ou 4, respetivamente. 


