
Estados que ainda não atingiram 50% de respondentes à
pesquisa  

 

 Iniciamos o mês de dezembro com Arapiraca (AL) seguindo como o município com
mais registros nos primeiros dias do mês, contanto com 5 registros até o momento.
Além disso, ressaltamos a importância dos Agentes em responder a pesquisa para
que possa ser retratado com uma certa precisão o perfil da categoria dos Agentes
de saúde e de Endemias dos estados brasileiros. Evidencia-se que grande parte dos
estados ainda não atingiram os 50% relativos à meta estatística da pesquisa, que
serve não somente para identificar o perfil da categoria, como também, uma
contribuição para as suas reivindicações.  
 Em ordem crescente em relação a meta, constata-se os estados que não atingiram
os 50%, são eles: Roraima (RR); Amazonas (AM); Mato Grosso do Sul (MS);
Mato Grosso (MT); Espírito Santo (ES); Tocantins (TO); Paraná (PR);
Amapá (AP); Distrito Federal (DF); Acre (AC); São Paulo (SP); Rio Grande
do Sul (RS); Pará (PA); Santa Catarina (SC); Rio Grande do Norte (RN);
Goiás (GO) e Pernambuco (PE), sendo que o estado que tem a menor
porcentagem em relação a meta é Roraima. Esses estados devem atentar-se para
fazer com que aumente os números de registros da pesquisa. Colabore com a
pesquisa e ajude sua categoria a avançar.  
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