
    Tobias Barreto, município do estado de Sergipe está entre os três maiores

respondentes da pesquisa, o primeiro lugar é ocupado pelo município de Teresina

(PI), seguido de Arapiraca (AL) e então, Tobias Barreto (SE). Teresina (PI)

corresponde a 196 registros da pesquisa, Arapiraca conta com 153 registros e

Tobias Barreto (SE) com 81 registros. Destacamos a importância da realização da

pesquisa pelos agentes, e ainda mais, pelos Agentes de Combate a Endemias (ACE)

que não tem superado as expectativas em relação a realização da pesquisa.  

     Localizado na região nordeste, Tobias Barreto (SE) faz parte do estado de

Sergipe, sua população é estimada segundo o Instituto Brasileiro de Estatística e

Geografia (IBGE) em 52.821 em relação a 2021. Apresenta 65.3% de domicílios

com esgotamento sanitário adequado, 32.1% de domicílios urbanos em vias

públicas com arborização. Denominados de Tobienses, sua fundação se dá entre

1599 e 1622, seu primeiro habitante, Belchior Dias Moréia, era um dos capitães

de Cristóvão de Barros. O Povoado de Campos, em 1835, foi levado à categoria de

vila, e em de 1943, o território e o município de campos passaram a denominar-se

Tobias Barreto.  

      Parabéns, Tobias Barreto (SE) pela contribuição à pesquisa, e pelo crescimento

em número de respondentes. Reforçamos para que a pesquisa esteja ao alcance de

mais Agentes Comunitários de Saúde (ACS) assim como, os Agentes de Combates a

Endemias (ACE) e esse alcance pode ser feito mediante a divulgação por parte dos

Agentes de cada estado, cidade e município que estão mais atentos e conectados e

que tenham mais facilidades em lidar com o ambiente digital ou que ocupam um

cargo de representante dos ACS e ACE de cada região, tornando-se o mediador e

divulgador da pesquisa.  
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O município de Tobias Barreto é um dos três maiores

respondentes da pesquisa no momento atual  
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