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Dados Paraisópolis 
COVID - 19

Agosto/2021



Exames laboratoriais - Projeto Casulo- Paraisópolis + AFIP, IAL, Científica Lab e Genoma 

Total de coletas
31.810

Exames Positivos
6.190

Exames Negativos
18.304

31.834 casos de Síndrome Gripal notificados e 
1.169 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave*

Óbitos: 139, sendo 109 confirmados*

Dados Projeto Casulo- Paraisópolis 

Encerramento: 10/08 211 pessoas acolhidas 

Exames em análise
7.316

*Estimativas realizadas com base na série histórica anterior e dados do Tabnet



Combate à Covid-19| Notificações realizadas pelas unidades do Parceiro Einstein, acumulado

Fonte: esusVE, SIVEP-Gripe e laboratórios.



Combate à Covid-19| Notificações realizadas pelas unidades do Parceiro Einstein

Fonte: esusVE e laboratórios.

Nota-se um novo pico de
notificações nas últimas
semanas, levemente maior do
que o pico anterior.

Nas últimas semanas percebe-
se uma redução na taxa de
positividade.



Combate à Covid-19| Incidência de síndrome gripal e SRAG, por território

De todas as notificações do território, a grande maioria é Síndrome Gripal, mais leve do que SRAG.

Fonte: esusVE e SIVEP-Gripe.
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Combate à Covid-19|Dados Covisa

Planilha - Fonte: COVISA. Dados até 20/04/2021
Engloba todas as notificações realizadas por serviços públicos e privados de pacientes residentes no território.

Ao comparar Paraisópolis com outras comunidades, Paraisópolis mostra alta incidência de síndrome gripal, mas 
menor mortalidade e menor letalidade.



Combate à Covid-19|Mapas de incidência e mortalidade por COVID-19 na cidade de São Paulo

Fonte: Prefeitura de São Paulo. Dados acumulados até o dia 17/08/2021 - Consulta realizada em 25/08/2021

Tanto em incidência de doença
quanto em mortalidade, o
Distrito de Vila Andrade obteve
coeficientes inferiores ao
município observado como um
todo.

Distribuição geográfica por taxa padronizada de casos Distribuição geográfica por taxa padronizada de mortalidade



Município de São Paulo

Monitoramento Covid-19| Panorama Geral



Nota-se um variação no volume
de casos notificados no
município de São Paulo e, uma
tendência de redução no
número de óbitos por COVID-
19 nas última semanas.

Monitoramento Covid-19| Panorama Geral



Fonte: https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Consulta realizada: 25/08/2021

No cenário mundial, o Brasil está em terceiro lugar em número de casos e, em segundo lugar em número de óbitos.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


O Brasil ainda está em 1º lugar em Mortalidade (272,8) e em 5º lugar em 
Letalidade (2,8%)

Fonte: https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
Consulta realizada: 25/08/2021

https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality

