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*As semanas epidemiológicas são contadas sempre de domingo a sábado, de acordo com uma convenção internacional.

RESUMO DA SEMANA

PAINEL DE INDICADORES

Os dados da semana epidemiológica mais recente (14 de agosto a 20 de agosto) mostram 
que houve estabilização na queda de novos casos em relação à semana anterior e queda nos 
indicadores do número de óbitos e internações pela oitava semana consecutiva no Estado de São 
Paulo (0%, -13% e -9%, respectivamente). Os dados são compilados semanalmente pelo Comitê 
Científico que assessora o governo do Estado e reproduzidos no Boletim Epidemiológico USP-
Covid, junto com dados sobre a pandemia na USP. Na Universidade de São Paulo, foram notificados 
121 casos de covid-19 ou síndrome gripal em todos os campi nos primeiros dezenove dias de 
agosto, aproximadamente 66% a menos, comparado ao mesmo período do mês de julho. 

A Comissão Assessora de Saúde da USP acompanha a evolução da pandemia no Estado e 
considerando a evolução favorável da pandemia no Estado de São Paulo e a redução do número 
de afastamentos pela covid-19 entre membros da comunidade universitária; estabeleceu que, a 
partir do dia 24 de agosto, o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados da Universidade 
fica restrito apenas ao transporte coletivo e aos serviços de saúde dos campi. Reforçamos a 
exigência de comprovação das doses adicionais da vacina contra o coronavírus para acesso às 
dependências da Universidade como medida eficaz de proteção individual e coletiva contra a 
infecção. Mais informações no site USP Retorno Seguro: https://retornoseguro.usp.br.

Variação na média diária de novos casos, internações e óbitos por covid-19 no Estado de São 
Paulo, conforme a data de notificação, nas seis semanas epidemiológicas* mais recentes
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Variação na média diária de casos, óbitos e internações por covid-19 no Estado de São Paulo, por 
semana epidemiológica*, desde o início da pandemia (março 2020) até 06/08 de 2022

Série histórica



95,55%101,35%
da população elegível (+5)
com pelo menos uma dose

da população elegível (+5)
com esquema vacinal completo

69,73%89,01%
de crianças entre 5 e 11 anos 

com a primeira dose
de crianças entre 5 e 11 anos 

com esquema vacinal completo

Informações sobre protocolos de segurança e orientações para o retorno das atividades presenciais na Universidade 
de São Paulo estão disponíveis no site USP Retorno Seguro: https://retornoseguro.usp.br
Dúvidas podem ser enviadas para o email retornoseguro@usp.br.

O Boletim Epidemiológico USP-Covid é uma iniciativa da Reitoria da Universidade de São Paulo, produzida pela 
Superintendência de Comunicação Social, sob orientação da Comissão Assessora de Saúde da USP. Os boletins são 
publicados toda quarta-feira. Os dados epidemiológicos são fornecidos semanalmente pelo Comitê Científico que 
assessora o governo do Estado de São Paulo no enfrentamento da pandemia. Os dados sobre cobertura vacinal são 
do site Vacinômetro Vacinômetro, atualizado regularmente pelo governo estadual. Os dados da situação na USP são 
compilados pela Superintendência de Saúde e Superintendência de Tecnologia da Informação da universidade.

CONTATOS E REFERÊNCIAS
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Licenças médicas concedidas na USP, por semana epidemiológica 
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Situação na USP

Total de notificações
Notificações de covid-19/síndrome gripal em 
todos os campi da USP (até 19/08*)

Notificações de covid-19/síndrome gripal nas cinco unidades 
mais afetadas da USP (até 19/08*)

1.137
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COBERTURA VACINAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
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