
 Dicionário de Dados   

MICRODADOS DOS CASOS 
 

 

NOME DO CAMPO CONTEÚDO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES RELEVANTES 
    

Gênero Feminino / Masculino Gênero do paciente  
    

  Nome do município do  
Município Nome do município Estado de São Paulo  

  que ocorreu o registro  
    

Asma Sim / Não / Ignorado 
Indica se tem este 

Doença respiratória crônica 
fator de risco    

    

Diabetes Sim / Não / Ignorado 
Indica se tem este 

Doença causada pela produção insuficiente ou má 

absorção de insulina, hormônio que regula a glicose 
fator de risco   no sangue e garante energia para o organismo.    

    

Cardiopatia Sim / Não / Ignorado 
Indica se tem este 

Doença cardíaca que afeta o coração e os vasos 

sanguíneos, incluindo problemas estruturais e 
fator de risco   coágulos.    

    

  
Indica se tem este 

Doença que compromete a produção dos 

Doença Hematológica Sim / Não / Ignorado 
componentes do sangue, como as hemácias (glóbulos 

fator de risco vermelhos), leucócitos (glóbulos brancos) e plaquetas, 
  

   geradas na medula óssea. 
    

Doença Hepática Sim / Não / Ignorado 
Indica se tem este Qualquer condição que danifica o fígado e impede 

fator de risco seu bom funcionamento.   
    

Doença Neurológica Sim / Não / Ignorado 
Indica se tem este Doença que afetam o cérebro, a medula espinhal e 

fator de risco os nervos   
    

Doença Renal Sim / Não / Ignorado 
Indica se tem este Doença que faz com que rins percam a capacidade de 

fator de risco filtrarem resíduos, sais e líquidos do sangue.   
    

Imunodepressão Sim / Não / Ignorado 
Indica se tem este Enfraquecimento ou supressão do sistema 

fator de risco imunológico ou das .reações imunológicas.   
    

Obesidade Sim / Não / Ignorado Indica se apresenta 
É uma condição médica em que se verifica 

acumulação excessiva de tecido adiposo ao ponto de 

   poder ter impacto negativo na saúde. 
    

Pneumopatia Sim / Não / Ignorado 
Indica se tem este É um termo que se refere em geral às doenças que 

fator de risco afetam os pulmões   
    

Puérpera Sim / Não / Ignorado 
Indica se está neste É o nome dado à fase pós-parto em que a mulher 

estágio experimenta modificações físicas e psíquicas   
    

Síndrome de Down Sim / Não / Ignorado 
Indica se tem este 

Doença genética do cromossomo 21 
fator de risco    

    

Outros Sim / Não / Ignorado 
Indica se tem outros  
fatores de risco 

 
   
    

Diagnostico Covid19 Confirmado 
Confirma se está com  
Covid 

 
   
    

Data Início / Sintomas Data / Nulo 
Data de início dos  
sintomas 

 
   
    

Idade Número de anos Idade do paciente  
    

Óbito 0 / 1 
Indica se o paciente  
veio a óbito 

 
   
     
 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (e-SUS, SIVEP-Gripe, RedCap)   


