
Visão geral da pesquisa sobre as práticas dos Agentes de Combate
às Endemias e dos Agentes Comunitários de Saúde no Brasil 

    Os registros vigentes no mês dezembro são de 138 finalizados pela categoria dos
agentes, espera-se que os números possam aumentar ainda nesse mês. Até o
momento o município em destaque continua sendo Arapiraca, e não há outro em
destaque. Dessa forma, ainda não há uma disputa para premiações dos agentes,
representando suas regiões em destaque nesse mês.  
    De forma geral, os Agentes de Combate às Endemias compõem 19,9% dos
registros finalizados da pesquisa e os Agentes Comunitários de saúde 79, 9%.
Ainda, especificamente tem-se os registros finalizados pelas regiões brasileiras,
retratados por 66,3% da região Nordeste, seguido da região Sudeste representada
por 14,4%, região Norte com 8,9%, região Centro-Oeste 5,19% e região Sul 5,14%
em relação às pesquisas já finalizadas. Além disso, 70,8% das realizações da
pesquisa foram feitas pelo gênero feminino e 29, 2% pelo gênero masculino e 0,1%
identificada como outro.  
  Finalizamos o ano de 2021 com o maior destaque em relação à pesquisa, sendo a
região da Bahia que conta com 199,49% de registros dos ACS e 54,40% dos ACE e,
a região com o menor índice de registros é Roraima com 1,12% dos ACS e 0,52%
dos registros de ACE. Portanto, apresentamos uma visão geral da pesquisa para que
a categoria dos agentes possa estar ciente e os Estados e municípios que ainda não
avançaram nos registros da pesquisa, possam colaborar com a categoria.  
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