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Dados Paraisópolis 
COVID - 19

Maio/2021



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

Total de coletas
18.787

Exames Positivos
4.585

Exames Negativos
12.450

23.902 casos de Síndrome Gripal notificados e 
912 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Óbitos: 105, sendo 79 confirmados  

Dados Projeto Casulo- Paraisópolis 

Encerramento: 10/08 211 pessoas acolhidas 

Exames em análise
1.752



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

Fonte: esusVE e laboratórios.



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

Fonte: esusVE e laboratórios.

Apesar do grande número de 
casos em Março, notamos uma 
tendência de redução nas 
últimas semanas, mas 
mantendo um alto patamar.



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. O maior número de casos 
aparece no território de Paraisópolis III, que engloba também a área nobre.

Fonte: Planilha COVISA.



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

Houve aumento de 
casos a partir de Março, 
que tem reduzido, mas 
ainda tendo alto 
número.

A taxa de positividade, 
relativa ao % de 
positivos dentre 
suspeitos, aumentou nos 
últimos meses.



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: Mapas fornecidos pela UVIS. Atualização: 30/04/2021.

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

A incidência se mostra maior nas 
regiões leste, oeste e sul da cidade, 
enquanto que a mortalidade está mais 
focada na Zona Leste.



Monitoramento COVID-19| Município de SP (10/30)

Na cidade como 
um todo, o 
volume de casos 
reduziu, mas se 
mantendo em alto 
patamar.
Nota-se ainda o 
grande volume de 
óbitos por COVID-
19.



Monitoramento COVID-19| Casos e Internações Estado e na Grande São Paulo (11/30)

Estado Grande São Paulo

Tanto no Estado, como na Grande São Paulo, o número de casos novos vem reduzindo, mas as internações se mantém altas.



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

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



O Brasil ainda está em 3º lugar em Mortalidade (202,8) e em 6º lugar em Letalidade (2,8%)

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


