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Introdução: Desenvolver ações e projetos de promoção da saúde é um grande desafio
para gestão pública, à prática corpora/atividade física é um dos oito temas prioritários da
política nacional de promoção da saúde, essa prática deve estar redirecionada à
população e fundamentada em uma concepção da Promoção da Saúde apoiada em
processos educativos de aprendizagem que vão além da somente transmissão de
conhecimentos, buscando a construção de um melhor entendimento da importância da
pratica regular de atividade física para uma vida mais saudável, melhorando a saúde e
qualidade de vida dos praticantes. Objetivo: este artigo tem como objetivos expor as
ações do eixo pratica corporal/atividade física que vem sendo realizadas pelo gestor
municipal na cidade de Maringá-PR. Metodologia: os dados serão obtidos através de
dados empíricos por meio de entrevistas estruturadas com profissionais que trabalham na
secretaria de saúde e secretaria de esporte do município de Maringá, será realizada
análise documental a fim de expor quais são as ações já em andamento e quais seus
objetivos relacionados à promoção da saúde. Resultados: esperasse verificar que no
atual momento no municio de Maringá já existam diversas ações referentes ao eixo
pratica corporal/atividade física, conseguindo atingir diferentes públicos de maneira
igualitária, observando que os resultados dessas ações vem afetando positivamente a
saúde e qualidade de vida da população praticante. Conclusões: este artigo encontra-se
em andamento e no momento não possui dados suficientes para fazer uma analise e ter
uma conclusão em cima da mesma, está aberto para sugestões a fim de somar com a
ideia inicial já apresentada.

Palavras-chave: Promoção da saúde; atividade física; gestão pública.

