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Introdução: O Projeto Integrador consiste em um componente curricular que associa as
disciplinas e seus conceitos para desenvolver e agregar novas competências ao
conhecimento acadêmico. O Projeto no Curso de Educação Física é baseado no Arco
de Maguerez, que é composto de: observação da realidade, pontos chaves, teorização,
hipótese de solução e aplicação da realidade. O endurance reflete a capacidade física
do indivíduo manter um esforço por um período prolongado, envolvendo o
metabolismo aeróbio. Assim, conhecer os mecanismos envolvidos em exercícios de
endurance é fundamental, pois permite o aprimoramento de tal capacidade.  Objetivo:
Relatar a importância dos processos – anatamofuncionais e bioquímicos do movimento
em exercícios de endurance na pratica esportiva e em prol a saúde. Metodologia: O
projeto Integrador ocorreu no primeiro semestre de 2018, e foi elaborado em grupo sob
orientação  docente. Para desenvolver o trabalho, inicialmente observou-se a realidade
do tema proposto. Em seguida, a partir de pontos chaves estabelecidos pelo grupo,
realizou-se uma revisão de literatura em artigos científicos com no mínimo 10
citações, o que permitiu consolidar a teorização. No presente trabalho a hipótese de
solução e aplicação da realidade não foram desenvolvidas. O trabalho foi apresentado
perante uma banca com três professores avaliadores. Resultados: A Endurance é um
componente de aptidão física que envolve a capacidade de realizar esforços de longa
duração, envolvendo grandes grupos musculares. A via metabólica utilizada
predominantemente é a aeróbia. O treinamento aeróbio gera um aumento na
quantidade de oxigênio extraído pelo músculo, uma vez que aumenta a diferença
arteriovenosa de O2, em função da melhora da atividade da enzima citrato sintase das
fibras musculares oxidativas, disponibilizando maior fornecimento de nutrientes,
quando expressos em capilares por fibras musculares, contribuindo assim para a
resistência cardiopulmonar. Adicionalmente,  aumenta o número de mitocôndrias e a
densidade capilar, logo, ocorre o aumento nos volumes respiratórios que acompanham
incrementos no consumo máximo de oxigênio. Esses mecanismos são importantes para
melhorias no sistema cardiorrespiratório pois promove alterações positivas na pressão
arterial sistólica e diastólica e na frequência cardíaca em repouso, melhora a irrigação
sanguínea, diminui o risco cardíaco, entre outros. Conclusão: Diante do exposto,
conclui se que a realização do projeto integrador permitiu compreender os mecanismos
relacionados aos aspectos fisiológicos, bioquímicos e funcionais dos exercícios de
endurance, haja vista, que esse tipo de exercícios é amplamente aplicado em várias
modalidades esportivas em prol da melhoria da saúde e performance de atletas.
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