
         or consequência da ampliação das estratégias de divulgação da

pesquisa observamos um aumento exponencial no número de respondentes

entre as cidades e municípios brasileiros. No momento, Poço de Caldas (MG)

é o município que tem representado o maior número de respondentes 

 obtendo 27 registros desde o dia 01 até o dia 19 de outubro. Segundo a

estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de

2017, Poço de Caldas (MG) é o 15º município mais populoso do Estado com

166 085 habitantes e se localiza na divisa com o estado de São Paulo. A

cidade surgiu pela descoberta de fontes de águas e se tornou uma referência

do turismo na região. 

    Aproveitamos para parabenizar Teresina (PI) e Ipanguaçu (RN) que

contam respectivamente com 27 e 20 registros desde o início do mês . Essas

três regiões atualmente são importantes responsáveis pelos 56,20%

respondentes ACS e 21,13% ACE de Minas Gerais; os 88,42% de ACS e

20,06% de ACE pelo estado do Piauí e os 22,40% de ACS e 6,51% de ACE

no Rio Grande do Norte (RN).

    Reforçamos a importância da realização do questionário da pesquisa 

 para o alcance da metas estatísticas de cada estado e ressaltamos que seus

resultados poderão impactar e contribuir diretamente na luta dos Agentes

Comunitários de Saúde e  dos Agentes de Combate à Endemias por

melhorias em suas condições de trabalho. 

Piauí - PI

Boletim PACS 30 anos

ESTUDO MULTICÊNTRICO SOBRE AS PRÁTICAS DOS
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS E DOS
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO BRASIL

Boletim Semanal PACS 30 anos, Edição nº 14,  22 de outubro de 2021

Estados com destaque 

Minas Gerais - MG

Registros finalizados no mês de  outubro - 2021

 
pacs30anos.com.br

Coordenação: 
 Maria Fátima Sousa (UnB)

Elmira Simeão (UnB)
      Ilda Angélica dos Santos (CONACS)                  

 Gislane Santana (CEUB/ UnB)
   Pablo Boaventura (UFS)

      
Iniciação Cientifica :
Aglaia Oliveira Bastos

Maria Eduarda Ros Leal 
 Letícia Fernanda Vieira Ramos

Nathália Lima de Souza
Bruna Helena T. Pires

 
 

 

 

Poços de Caldas (MG) , Teresina (PI) e Ipanguaçu (RN)
são munícipios em destaque no número de respostas 

P

Número de registros no estado do Rio Grande do Norte - 2021Top 3 munícipios com mais respondentes em outubro - 2021

http://www.pacs30anos.com.br/

