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ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Atendimentos clínicos, traumas, remoções e múltiplas vítimas

 

 

   Número de atendimentos clínicos realizados
   Número de remoções clínicas realizadas
   Número de atendimentos por traumas realizados
   Número de remoções por traumas realizadas
 
 
 
 
 
 
 

VIGILÂNCIA DA COVID-19 
  Número de testes realizados  
 

                                                             
 Número de testes realizados
 Número de testes realizados com resultado positivo

 Atletas e delegação 
 Outros 
 Número de testes realizados com resultado negativo
 Número de testes realizados com resultado indeterminado
 Número de testes realizados aguardando resultado

    Número de retestes 
 
 
 
 
 
 
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Irregularidades relevantes e não relevantes, medidas fiscais e outras informações sanitárias

 

 

 Número de inspeções realizadas em serviços de alimentação
 Número de irregularidades relevantes em serviços de alimentação
 Número de inspeções realizadas em serviços de saúde
 Número de irregularidades relevantes em serviços de saúde
 Número de medidas adotadas para correção das irregularidades
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Detecção digital de rumores relacionados à Copa América no Brasil

Copa América já tem 198 casos confirmados de covid, diz Ministério da Saúde
Link: https://www.poder360.com.br/coronavirus/copa
covid-diz-ministerio-da-saude/
Saúde não sabe quais variantes da Covid
 Link: https://www.cnnbrasil.com.br/esporte/2021/06/30/saude
19-foram-identificadas-na-copa
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ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
Atendimentos clínicos, traumas, remoções e múltiplas vítimas 

Indicadores 
Número de atendimentos clínicos realizados 
Número de remoções clínicas realizadas 
Número de atendimentos por traumas realizados 
Número de remoções por traumas realizadas 

                                                            Indicadores 
Número de testes realizados 

realizados com resultado positivo 

Número de testes realizados com resultado negativo 
Número de testes realizados com resultado indeterminado 
Número de testes realizados aguardando resultado 

Irregularidades relevantes e não relevantes, medidas fiscais e outras informações sanitárias

Indicadores 
Número de inspeções realizadas em serviços de alimentação 

irregularidades relevantes em serviços de alimentação 
Número de inspeções realizadas em serviços de saúde 
Número de irregularidades relevantes em serviços de saúde 
Número de medidas adotadas para correção das irregularidades 

Detecção digital de rumores relacionados à Copa América no Brasil 

Copa América já tem 198 casos confirmados de covid, diz Ministério da Saúde 
https://www.poder360.com.br/coronavirus/copa-america-ja-tem-198-casos

saude/ 
Saúde não sabe quais variantes da Covid-19 foram identificadas na Copa América

https://www.cnnbrasil.com.br/esporte/2021/06/30/saude-nao-sabe-quais
copa-america  
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