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Dados Paraisópolis 
COVID - 19

Fevereiro/2021



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

Total de coletas
12.705

Exames Positivos
3.845

Exames Negativos
6.672

16.190 casos de Síndrome Gripal notificados e 
689 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Óbitos: 85, sendo 56 confirmados  

Dados Projeto Casulo- Paraisópolis 

Encerramento: 10/08 211 pessoas acolhidas 

Exames em análise
2.188



Combate à Covid-19| Painel das notificações realizadas pelas unidades do Parceiro Einstein, 

acumulado



Combate à Covid-19|Painel das notificações do território, dados COVISA, de acordo com o 

território de residência do paciente

Nota-se que, apesar do grande número de notificações, a maioria não é positivo para COVID-19



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.



Combate à Covid-19|Evolução da síndrome gripal, SRAG e COVID-19 no território

Apesar da incidência 
de notificações ter 
voltado a aumentar 
nos últimos meses, 
nota-se que a 
quantidade de casos 
positivos está menor 
do que na primeira 
onda.



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

Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/COVID19_Relatorio_Situacional_SMS_20201203.pdf



Combate à Covid-19|Mapas casos confirmados e óbitos por COVID-19 na cidade de SP



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

Pelos mapas de 
coeficientes de incidência 
e mortalidade da cidade 
de São Paulo, que 
consideram a população 
de cada distrito, podemos 
notar que na Vila 
Andrade os indicadores 
estão entre os menores 
da Subprefeitura do 
Campo Limpo e mesmo 
da região Sul de São 
Paulo.
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Combate à Covid-19|Dados Covisa

Planilha - Fonte: Covisa. Dados até 09/02/2020
Engloba todas as notificações realizadas por serviços públicos e privados de pacientes residentes no território.

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

Apesar da alta incidência de casos, nota-se que a letalidade e mortalidade são mais baixas em Paraisópolis do que nos 
demais locais.


