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consecutiva o estado que apresentou maior crescimento em número de
respondentes foi a Bahia, alcançando 99,75% da meta estatística de
respostas por ACS e 33,42% por ACE, representando também o maior em
número de respondentes por esta última categoria. O Maranhão não fica
para trás e permanece com altos índices, atingindo a marca respectivamente
por ACS E ACE de 97,95% e 7,97% de formulários finalizados.
Porém a região Nordeste não é a única que vem apresentando um
ótimo desempenho de registros. A região Sudeste vem sendo representada
pelo Rio de Janeiro, que alcançou 46,92% de respondentes ACS e 9,64%
ACE e a Região Sul está crescendo com Paraná que atingiu 21,79% de
respostas dos ACS e 8,29% dos ACE.
Reforçamos que esse avanço só foi possível mediante incentivo que
lideres estão exercendo em suas comunidades, bom como através das lives
semanais que contam com a ampla divulgação da importância da pesquisa
para os profissionais e de mecanismos para suporte e bonificação aos que
apoiarem sua disseminação. Trazendo destaque para live que ocorreu no dia
08/09 no facebook da CONACS onde foi transmitido um vídeo elaborado
pelo Prof. Santana em que ele expõe os dados mais atualizados da pesquisa e
parabeniza a todos que estão dando suporte nessa luta.

Número de registros no estado do Rio de Janeiro - 2021

Número de registros no estado do Paraná - 2021

