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INTRODUÇÃO
O boletim epidemiológico de Covid-19 do município de Paulínia/SP é atualizado quinzenalmente através de
dados fornecidos pela Vigilância Epidemiológica do município. O principal objetivo deste boletim é manter a
população e profissionais do município informados acerca da situação epidemiológica atual deste agravo, bem
como, divulgar as condutas e esforços realizados pelo município durante a pandemia. Para melhor
compreensão dos gráficos e dados analisados é essencial esclarecer alguns conceitos, entre eles:
CASO CONFIRMADO: Casos confirmados de Covid-19 por critério clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou
laboratorial.
CASO RECUPERADO: Caso confirmado de Covid-19 que já completou o período de isolamento e/ou recebeu alta
hospitalar.
CASO EM RECUPERAÇÃO/ACOMPANHAMENTO: Caso confirmado de Covid-19 que ainda não completou o período de
isolamento e/ou está internado.
ÓBITO: Óbito de Caso Confirmado de Covid-19.
TAXA DE LETALIDADE: Número de óbitos confirmados de Covid-19 em relação ao total de casos confirmados no
município.
INCIDÊNCIA DE CASOS: Número de casos de Covid-19, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado
espaço geográfico, no ano considerado.
MORTALIDADE: Número de óbitos de Covid-19, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço
geográfico, no ano considerado.

Os dados disponibilizados neste boletim são demonstrados em dois formatos, um deles considerando toda a
extensão do município e o outro considerando as áreas de abrangência das 10 Unidades Básicas de Saúde
(UBS) do município, visando averiguar a ocorrência de pontos de maior vulnerabilidade/transmissão viral e
estimular o processo de territorialização no município.
O município de Paulínia/SP é dividido geograficamente em duas grandes áreas delimitadas pelo Rio Atibaia,
denominadas de área 01 e área 02. Recentemente, o município foi subdividido em quatro Regiões de Saúde
(RS) – duas regiões em cada área - com a finalidade de observar e analisar as peculiaridades de cada região e
aprimorar o desenvolvimento de atividades da Vigilância em Saúde, Atenção Básica e outros serviços da
saúde, baseado nas características de cada região. As quatro Regiões de Saúde foram nomeadas de acordo
com as UBSs com maior número de habitantes por área de abrangência, sendo denominadas de “Centro”,
“Monte Alegre”, “São José” e “Planalto”.
Figura 01 - Mapa de Paulínia - Divisões Áreas e Regiões de Saúde (RS)

Figura 02 - Mapa de Paulínia - Área de Unidade Básicas de
Saúde (UBS)
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PANORAMA ATUALIZADO
Até o dia 14/04/2021, mais de 149 milhões de casos de Covid-19 foram confirmados no mundo, destes,
3.151.487 evoluíram para óbito. Os países com maior número de casos confirmados até o momento são Estado
Unidos, Índia e Brasil. Somente no Brasil, até o dia 28/04/2021, foram registrados 14.521.289 casos
confirmados** (847.782 novos em relação ao boletim anterior), destes, 398.185 evoluíram para óbitos (36.301
novos em relação ao boletim anterior).
Quando comparada a incidência de casos do município de Paulínia com a incidência de casos no Brasil e no
Estado de São Paulo, a incidência de casos no município é maior. Uma das explicações para este fato, está
relacionada ao quantitativo de testes disponibilizados e realizados, visto que, o município adquiriu testes
rápidos e equipamento para realização de teste PCR (padrão ouro). A mortalidade e a letalidade por
Covid-19 no município estão abaixo da mortalidade e letalidade observadas no estado e no país.

*Incidência de casos e mortalidade a cada 100.000 habitantes

Quando verificado o número de casos, óbitos e letalidade causados pela Covid-19 nas cidades que fazem
divisa com Paulínia, os municípios de Campinas, Nova Odessa e Sumaré, possuem o maior número de óbitos
por 100.000 habitantes. Em relação a taxa de letalidade, os municípios com maior índice são Nova Odessa,
Hortolândia e Sumaré.

Até o dia 28 de abril de 2021, Paulínia registrou 11.047 casos, destes, 186 evoluíram para óbito e 10.730
se recuperaram. Desde março de 2020, diversas medidas de prevenção tem sido realizadas, entre elas o
isolamento social. No dia 28 de abril de 2021 a taxa de isolamento social estava em 32%, índice semelhante
ao verificado em períodos anteriores a oficialização das medidas de isolamento. A baixa taxa de isolamento
social pode elevar a transmissão do Sars-CoV2, portanto, é importante que toda a população esteja
atenta a essa medida. Os picos de isolamento que podem ser verificados no gráfico ocorreram
principalmente aos domingos.

**Errata: o número de casos confirmados no país no dia 14/04/2021 (Boletim Ed. 09) foi de 13.673.507 casos.
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SITUAÇÃO POR ÁREA DE UBS

Como citado anteriormente, até o dia 28 de abril de 2021, Paulínia registrou 11.047* casos, destes, 186
evoluíram para óbito e 10.730 se recuperaram. Abaixo podem ser verificados o número de casos confirmados,
recuperados, óbitos e casos em acompanhamento por área de abrangência de UBS.
A Região de Saúde do Planalto possui estimativa de 21.000 habitantes e é composta pelas UBS Amélia e UBS Planalto.
Até o dia de publicação deste boletim, a região havia registrado 2.149 casos confirmados, 2.086 recuperados e 38 óbitos.

A Região de Saúde do São José possui estimativa de 22.000 habitantes e é composta pelas UBS São José e UBS João
Aranha. Até o dia de publicação deste boletim, a região havia registrado 2.339 casos confirmados, 2.274 recuperados e 36
óbitos.

A Região de Saúde do Centro possui estimativa de 31.000 habitantes é composta pelas UBS Centro I, UBS Centro II e UBS
Betel. Até o dia de publicação deste boletim, a região havia registrado 3.366 casos confirmados, 3.268 recuperados e 58
óbitos.

A Região de Saúde Monte Alegre possui estimativa de 32.000 habitantes e é composta pelas UBS Cooperlotes, UBS
Monte Alegre e UBS Parque da Represa. Até o dia de publicação deste boletim, a região havia registrado 3.191 casos
confirmados, 3.100 recuperados e 54 óbitos.

*Dois casos confirmados no momento do diagnóstico não residiam em área específica, por isso não estão inseridos em nenhuma área de abrangência de UBS.
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VIGILÂNCIA LABORATORIAL
A Secretaria Municipal de Saúde realizou a aquisição de equipamento destinado à realização do exame RTPCR para a detecção de SARSCoV-2 . Esta tomada de decisão visa identificar e tratar precocemente os casos
de Síndrome Gripal - SG e Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG e diagnosticar laboratorialmente a
Covid-19. Além da aquisição de equipamento para realização de RT-PCR, alguns testes são recebidos por
doação de empresas.
O diagnóstico laboratorial precoce e a busca/identificação de contatos,

torna mais efetiva as ações não

farmacológicas de controle, proporcionando acesso ao tratamento precoce em alguns casos, monitorando e
limitando o avanço da doença, bem como, dá subsídios para a tomada de decisão por parte dos gestores.

Do dia 01 de janeiro de 2021 até o dia 28 de abril de 2021 foram realizados 10.559 exames de RT-PCR.
Entre os dias 01 e 28 de abril de 2021 foram realizados 2.016 exames de RT-PCR. Destes, 36,11%

foram solicitados pelo Hospital Municipal de Paulínia, 63,64% foram solicitados pelas Unidades Básicas
de Saúde e 0,25% foram solicitados por outros serviços de saúde do município. Os gráficos demonstram
o detalhamento das instituições versus o quantitativo de exames RT-PCR realizados.
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OCUPAÇÃO HOSPITALAR

O gráfico abaixo apresenta o total de leitos ocupados por pacientes confirmados e suspeitos de Covid-19,
no Hospital Municipal de Paulínia. Observa-se que em 2020 durante a primeira onda, o número de leitos
ocupados atingiu seu pico entre os meses de julho e setembro de 2020, sendo que no mês de julho até
39 leitos estavam ocupados durante o mesmo período. Em meados de setembro, ocorreu queda no
número de leitos ocupados. O número de leitos ocupados voltou a subir em meados de dezembro de
2020. No dia 26 de março de 2021, atingiu a ocupação de 85 leitos. O número de leitos ocupados por dia
começou a diminuir no mês de abril.

CASOS E ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA
Entre os casos confirmados por Covid-19 no município de Paulínia, menos de 15% tinham idade superior
a 60 anos. A faixa etária com maior número de casos confirmados está entre 20 e 39 anos, seguida da
faixa etária de 40 a 59 anos. Juntas, essas faixas etárias somam 75,03% dos casos. Porém, quando
verificado os óbitos pelo mesmo agravo, 75,81% tinham mais de 60 anos.
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ÓBITOS

O primeiro pico de óbitos por Covid-19 no município ocorreu entre as semanas 29 e 33 (12 de julho a 15
de agosto) de 2020. No ano de 2021 foram registrados 95 óbitos por Covid-19. No mês de abril de 2021,
até a data de publicação deste boletim, ocorreram 39 óbitos por Covid-19.

As comorbidades predominantes nos pacientes que evoluíram para óbito no município são
cardiopatias e diabetes. Quando verificado os dados divulgados pelo Estado de São Paulo, as
comorbidades predominantes em pacientes que evoluíram para óbito também foram diabetes e
cardiopatias.

Quando verificado o total de óbitos por instituição, 121 ocorreram em instituições públicas do município
(HMP e Centro de Geriatria), 02 ocorreram em domicílio e 63 ocorreram em instituições de outros
municípios. Do total de óbitos, 75,27% ocorreram em instituições públicas, 23,66% em instituições
privadas e 1,08% em domicílio.

REFERÊNCIAS
Universidade John Hopkins (Painel Covid-19) - https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Ministério da Saúde (Painel Covid-19) - https://covid.saude.gov.br/
Seade/SP (Painel Covid-19) - https://www.seade.gov.br/coronavirus/
Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo - https://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/
Departamento de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância Epidemiológica do Município de Paulínia
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