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 08, 10 de setembro de 2021

Estados com destaque
Maranhão - MA

Registros finalizados no mês de setembro - 2021

Bahia - BA

Boletim PACS 30 anos

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

Estratégias de divulgação mostram resultados
positivos ainda na primeira semana do mês

A s ações para divulgação continuam surtindo efeito e após a criação
de grupos regionais no WhatsApp com a finalidade de acompanhamento e
contato mais ágil para resolução de dúvidas com a equipe da pesquisa,
houve um aumento considerável em diversos estados e municípios. Outra
estratégia que vem trazendo grandes resultados é a parceria feita com
diversos representantes municipais e estaduais que estão incentivando aos
demais e propagando a importância das respostas para o futuro da categoria.
No momento essas iniciativas demonstram alcançar mais efetivamente
os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), mas para que todos os objetivos
da pesquisa possam ser alcançados é necessário que os Agentes de Combate
à Endemias (ACE) entendam que a pesquisa visa beneficiar a todos e que
somente terá validade se a meta estatística de ambos for alcançada.
Nessa semana a região nordeste trouxe altos índices de respostas
alcançando a incrível marca de 54 respondentes, para isso destacamos a
relevância dos estados da Bahia e Maranhão que travaram uma disputa
acirrada em relação aos índices de respondentes e atualmente encontram-se
respectivamente com 85,79% e 87,98% por ACS e 30,31% e 7,14% por
ACE. Evidenciamos também que durante o período outras regiões
chamaram a atenção pela movimentação e dedicação a pesquisa, como por
exemplo a região sul que já obteve 41 respostas no mesmo intervalo de
tempo e enfatizamos o município de Xanxarê (SC), onde os números estão
melhorando a cada dia e no presente momento se encontra com 18
respostas.
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